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Hoofdstuk 1 | Voorwoord vakinstellingen 

Nederland kent elf vakinstellingen. Elke vakinstelling is uniek en kleinschalig. Een vakinstelling kenmerkt 

zich tevens vooral door specifieke opleidingen die nergens anders te volgen zijn. Vakinstellingen trekken 

studenten uit het hele land en vinden een zeer nauwe samenwerkingspartner in de branche als dé 

ambassadeur van de vakinstelling.   

Deze unieke kenmerken hebben alle vakinstellingen met elkaar gemeen en onderscheiden ons van 

regionale opleidingen centra. Onze vakinstellingen hebben daarom met elkaar afgesproken een aantal 

bijzondere karakteristieken van een vakinstelling terug te laten komen in elke afzonderlijke 

kwaliteitsagenda per instelling. Als een herkenbare rode draad per vakinstelling.  

Deze karakteristieken zijn: 

Onze vakinstellingen hebben een unieke brancheverbinding. Het werkgebied van de instelling is veelal 

het hele land. De branche is de vanzelfsprekende partner van de vakinstelling en draagt bij aan het 

onderwijs, in een aantal gevallen door middel van kostbare en specialistische uitrusting.  

Onze vakinstellingen worden door de branches gewaardeerd als echte vakopleider en hiermee als de 

gesprekspartner voor innovaties en vragen die in onze branches spelen.  

Onze vakinstellingen hebben een breed voedingsgebied. De atlas van de vakinstellingen laat zien dat 

studenten uit het hele land op onze opleidingen af komen. Onze studenten weten na hun opleiding over 

het algemeen snel een passende baan in de betreffende branche te vinden. 

Onze vakinstellingen hebben een aantal unieke opleidingen. Ook bieden wij opleidingen waarin wij met 

afstand de meeste studenten hebben. We zijn zuinig op deze opleidingen omdat wij hiermee een 

cruciale positie hebben voor de branche waar het gaat om het opleiden van jongeren voor de specifieke 

sectoren. 

Onze vakinstellingen hebben een afgebakend, samenhangend opleidingsaanbod met een heel duidelijke 

focus. Dit maakt dat wij gemakkelijker anticiperen op ontwikkelingen in de markt, slagkracht hebben en 

innovatief zijn. 

Tot slot. Wij hechten bijzonder belang aan onze positie en hebben de ambitie deze met onze 

kwaliteitsagenda’s te versterken. Het speerpunt uit het bestuursakkoord ‘aansluiting onderwijs-

arbeidsmarkt’ is een speerpunt dat alle vakinstellingen zullen uitwerken, omdat dit aansluit op 

karakteristieken die alle vakinstellingen hebben. 
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Hoofdstuk 2 | Managementsamenvatting 

Deze kwaliteitsagenda van het SOMA College is een afspraak tussen het SOMA College en het 

Ministerie van OCW. De afspraak is bedoeld voor verhoging van de kwaliteit van het middelbaar 

beroepsonderwijs dat door de instelling wordt verzorgd. 

Het SOMA College heeft een kwaliteitsagenda gemaakt waarin vier strategische doelstellingen zijn 

opgenomen die de komende jaren de meeste aandacht verdienen voor de verbetering van ons 

onderwijs. 

Het betreft:  

 Goed, uitdagend en toekomstgericht onderwijs 

 Innovatie: SOMA ontwikkelt zich tot kenniscentrum voor de infra 

 Medewerkers zijn betrokken en bevlogen 

 SOMA verbindt een grote behoefte aan personeel in de markt aan een groot aanbod aan 
jongeren voor de opleidingen 

De keuze voor deze vier strategische doelstellingen is een gevolg van een sterkte-zwakte analyse en 

van overleg met alle medewerkers van het SOMA College, studenten en een aantal belangrijke externe 

stakeholders. Hieruit komt naar voren dat de leer- en de unieke leefomgeving van het SOMA College 

meer geïntegreerd moeten worden. Het overgrote deel van onze studenten zit gedurende de week bij 

ons op de campus. Hun studiesucces hangt mede af van hun welbevinden in hun leefomgeving. Ook is 

aandacht nodig voor de doorstroom voortgezet onderwijs, naar het mbo en naar het hbo.  

We zetten in op een verbetering van de bedrijfscultuur in de school. Hiervoor gebruiken we het 

medewerkersonderzoek. We willen dat medewerkers ambassadeur zijn en blijven van het SOMA 

College. 

Bedrijven zijn tevreden over ons onderwijs en willen bijdragen aan een intensivering van de 

samenwerking via gastlessen, docentstages en projecten. Met name zetten wij hier in op innovatieve 

projecten met Universiteit Twente (o.a. living lab) waarmee wij anticiperen op de verandering van het 

werk in een toekomst waarin onvoldoende werknemers beschikbaar zijn voor het vak.  

Om daarnaast zo veel mogelijk jongeren op te leiden voor de bedrijfstak experimenteren we met 

samenwerking met andere scholen om alle jongeren die in de bedrijfstak aan de slag willen een plek te 

geven, ondanks de beperkingen die de schaal van onze leer- en leefomgeving bieden. 

Het SOMA College heeft de drie rijksspeerpunten geanalyseerd en heeft besloten deze alle drie op te 

nemen in de kwaliteitsagenda door ze te koppelen aan onze strategische doelen. Dit leidt tot activiteiten 

die deels wel en deels niet samenhangen met de rijksspeerpunten. 

Onze stakeholders zijn tevreden met de keuzes die wij maken in deze kwaliteitsagenda en beschouwen 

de agenda als haalbaar en uitvoerbaar. 
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Hoofdstuk 3 | Inleiding 

3.1 Aanleiding 

Deze kwaliteitsagenda van het SOMA College is een afspraak tussen het SOMA College en het 

Ministerie van OCW. De afspraak is bedoeld voor verhoging van de kwaliteit van het middelbaar 

beroepsonderwijs dat door de instelling wordt verzorgd. Het gaat daarbij om kwaliteit in de brede zin van 

het woord. Het SOMA College is hét opleidingsinstituut voor hoogwaardig personeel in de grond- water- 

en wegenbouw. In deze missie vallen twee woorden op: het woordje hét en het woord hoogwaardig. 

Beide woorden geven aan dat het SOMA College zich wil onderscheiden in de wereld van infra-

opleidingen. Dit schept verwachtingen en stelt hoge eisen aan de kwaliteit. 

Het profiel van het SOMA College kenmerkt zich als volgt: 

 Het SOMA College is met afstand de grootste opleider in de infra; 

 Studenten komen vanuit het hele land naar onze opleidingen en verblijven gedurende de week 
op de campus; 

 De bedrijfstak bekostigt mede ons onderwijs met additionele middelen; 

 Het SOMA College biedt een leer- en leefomgeving aan deze studenten met een enorme 
hoeveelheid praktijkvoorzieningen. 

De grote vraag naar goed opgeleide vakmensen in de infra houdt ons bezig. Ons doel is om zo veel 
mogelijk jongeren met passie en talent af te leveren aan de bedrijfstak. Hierbij zijn wij echter wel 
gebonden aan de grenzen binnen onze organisatie. De mogelijkheden voor het SOMA College om de 
plaatsingscapaciteit te vergroten zijn beperkt. Dit heeft te maken met de vaste omvang van de terreinen 
en de woongebouwen. 

Met de kwaliteitsagenda willen wij onder meer met dit dilemma aan de slag.  

De volgende strategische speerpunten staan centraal in onze kwaliteitsagenda: 

 Goed, uitdagend en toekomstgericht onderwijs 

 Innovatie: SOMA ontwikkelt zich tot kenniscentrum voor de infra 

 Medewerkers zijn betrokken en bevlogen 

 SOMA verbindt een grote behoefte aan personeel in de markt aan een groot aanbod aan 
jongeren voor de opleidingen 

Verbinding met Kwaliteitsplan 2015-2018 
 
Onze kwaliteitsagenda staat niet op zichzelf maar heeft een logische verbinding met het kwaliteitsplan 
2015-2018 (incl. excellentieplan en BPV-plan). Ter voorbereiding op de kwaliteitsagenda hebben we ons 
huidige kwaliteitsplan tegen het licht gehouden. Een aantal onderdelen continueren wij in de 
kwaliteitsagenda 2019-2022. Hierbij gaat het om: 
 

 Investering in studieloopbaanbegeleiding  

 Investering in teamontwikkeling 

 Investering in innovaties in het onderwijs (Excellentieplan) 



 

6 

 

3.2 Ambitie  

Het SOMA College levert de meest gewilde vakmensen door uitdagend en toekomstgericht onderwijs.  
 
Deze hoge kwaliteit betekent dat ons onderwijs:  
 

 aansluit op de beroepspraktijk;  

 wordt erkend door de bedrijfstak;  

 inspeelt op vragen van het bedrijfsleven en meegaat met innovaties;  

 het beste uit de studenten haalt door intensieve begeleiding;  

 studenten opleidt tot zelfbewuste werknemers en burgers. 

 

Opbouw kwaliteitsagenda 

 

De opbouw van deze agenda is als volgt. In hoofdstuk 2 beschrijven we het werkgebied en de 

ontwikkelingen in het werkgebied. In Hoofdstuk 3 volgt een analyse van de uitgangssituatie. In hoofdstuk 

4 vertalen we deze in onze ambitie, doelstellingen en beoogde resultaten. Hoofdstuk 5 beschrijft de 

maatregelen om de doelstellingen te behalen, inclusief een activiteitenplanning. In hoofdstuk 6 komt de 

organisatie aan de orde. In hoofdstuk 7 staat de meerjarenbegroting. Hoofdstuk 8 beschrijft de wijze 

waarop wij onze agenda verduurzamen. In hoofdstuk 9, tot slot, het proces dat we hebben doorlopen bij 

de totstandkoming van de kwaliteitsagenda. 

 

Bij de totstandkoming van de kwaliteitsagenda hebben wij samengewerkt met de andere vakinstellingen, 

in het bijzonder met SVO Vakopleiding Food. Deze instelling heeft net als het SOMA College een 

landelijke dekking. Daarnaast hebben we gebruik kunnen maken van bijdragen van de Raad van 

Toezicht, bedrijven uit de bedrijfstak, onze studenten en alle collega’s binnen het SOMA College, 

inclusief de Ondernemingsraad. 
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Hoofdstuk 4 | Werkgebied 

4.1 Beschrijving van het werkgebied 

Landelijke opleider 

Sinds 1 januari 2006 is het SOMA College een zelfstandige vakinstelling voor middelbaar 
beroepsonderwijs. De school biedt opleidingen voor de grond-, water- en wegenbouw (GWW). Als 
vakinstelling kijkt het SOMA College voor zijn opleidingsaanbod goed naar de ontwikkelingen in en de 
wensen vanuit de bedrijfstak. Het SOMA College is een specialist op het gebied van infra-opleidingen 
met een aantal unieke opleidingen die geen enkele andere onderwijsinstelling biedt. Daarmee is de 
school een onmisbaar opleidingsinstituut voor de bedrijfstak. Er is een aantal ROC’s dat op kleine schaal 
infra-opleidingen aanbiedt. Met deze instellingen hebben wij goed contact. Steeds vaker krijgen wij de 
vraag of wij met hen willen samenwerken om het onderwijs uitvoerbaar te houden. 
 
Onze doelgroep bestaat uit studenten op niveau 2, 3, 4 die kiezen voor een opleiding in de infra.  
De studenten die kiezen voor het SOMA College komen uit alle delen van het land. Zij maken een 
bewuste keuze om soms ver van huis hun opleiding te volgen. Om dit mogelijk te maken beschikt de 
school over een campus waar studenten gedurende hun opleiding kunnen verblijven. Ouders zijn dan 
ook een afgeleide doelgroep omdat zij verwachten dat het SOMA College een goede leer- en 
leefomgeving voor hun kinderen biedt. 
 
Figuur 1: herkomst studenten van het SOMA College 
 

 
 
Het SOMA College biedt opleidingen aan op mbo-niveau 2, 3 en 4, via de beroepsopleidende leerweg 

(BOL) en de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Ruim 400 BOL-studenten en 600 BBL-studenten 

volgen een opleiding aan het SOMA College (teldatum, 1-10-2018).  
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In de BBL-opleidingen zijn studenten in dienst bij een erkend leerbedrijf en komen zij in blokken van twee 

aaneengesloten weken per periode, of in het kader van de winterscholing naar school. 

Voor de bedrijfstak 

Het SOMA College heeft een unieke leer- en leefomgeving met een oefenterrein van zo’n 13 hectare, 
een onderhoudshal waar onze monteurs het uitgebreide machinepark zelf onderhouden en een campus 
waar studenten kunnen verblijven. Met ons machinepark bieden wij een realistische en uitdagende 
omgeving voor studenten die goed worden voorbereid op het werken in de praktijk. 
  
Onze bedrijfstakverbinding is niet alleen van waarde voor studenten maar ook noodzakelijk voor de 

kwaliteit van ons onderwijs. Het SOMA College ontvangt jaarlijks een subsidie vanuit het O&O fonds. 

Zonder het O&O fonds zou het SOMA College niet het onderwijs kunnen geven zoals we dit nu doen. 

Dertien hectare oefenterrein en een groot machinepark is beschikbaar om praktijklessen mogelijk te 

maken en daarnaast worden overnachtingsmogelijkheden aangeboden aan studenten die op afstand 

wonen. Met behulp van deze extra gelden kan het SOMA College het onderwijs zodanig inrichten dat 

studenten goed worden voorbereid op de arbeidsmarkt. 

4.2 Ontwikkelingen in het werkgebied 

4.2.1 Kwantitatief: de bedrijfstak in cijfers 

Bouw- en infrabedrijven hebben een belangrijke bijdrage aan een goed woon-, werk- en leefklimaat in 

Nederland. De totale bouwsector is goed voor zo’n 4,5% van het bruto binnenlands product en voor een 

productie van ruim 60 miljard euro. In de bedrijfstak zijn bijna 300.000 mensen werkzaam (bron: 

Bouwend Nederland). 

De arbeidsmarkt voor de bouw is conjunctuurgevoelig. Na zes jaar van crisis en een groot verlies aan 

arbeidsplaatsen, is binnen enkele jaren de situatie drastisch omgeslagen en is inmiddels sprake van 

schaarste op de arbeidsmarkt. Voor de periode tot 2022 wordt rekening gehouden met een benodigde 

extra arbeidscapaciteit van ruim 30.000 arbeidsjaren in de totale bouwnijverheid en ook nog eens een 

vervangingsvraag van 43.000 arbeidsjaren. Het gaat dan om een totale instroombehoefte van ruim 

70.000 arbeidskrachten, waarvan ongeveer de helft zal neerslaan in de uitvoerende bouw. 

 

Via de opleidingen moet ongeveer 45% van de benodigde instroom gerealiseerd kunnen 

worden. Dit betekent wel dat het aantal jonge mensen dat vanuit de opleidingen instroomt 

sterk zal moeten groeien in de komende jaren. De terugval in de opleidingen is veroorzaakt door het 

enorme banenverlies in de bouw. Jonge mensen kregen geen baan aangeboden en dit verklaart dat de 

meest conjunctuurgevoelige sectoren, zoals de bouw, ook het meeste terrein verloren onder de 

schoolverlaters. Dit is nu veranderd. (EIB, Trends op de bouwarbeidsmarkt 2017-22, december 2017) In 

tegenstelling tot de rest van de bedrijfstak heeft zich bij het SOMA College in de crisisjaren geen terugval 

voor gedaan. Nu de markt aantrekt voorzien wij dan ook dat de druk om te groeien toeneemt.  
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Bron: Trends op de bouwarbeidsmarkt 2017-22, EIB december 2017, p.26 

 

De komende jaren zal de werkgelegenheid verder toenemen. De productiegroei houdt voorlopig aan. In 

2018 is de groei met 4,5% nog stevig en op middellange termijn vlakt de groei geleidelijk af. Met een 

gemiddelde groei van 2% per jaar komt het totale productieniveau in de bouw uit op € 72 miljard, 

hetgeen 20% boven het niveau van 2016 ligt. Nu de arbeidsproductiviteit zich weer tot een meer 

structureel niveau heeft hersteld, zal de productiegroei voor een groter deel in de groei van de 

werkgelegenheid neerslaan. Voor de werkgelegenheid betekent dit in de periode 2017-2023 een totale 

groei van 57.000 arbeidsjaren of wel ruim 60.000 banen in de totale bouwnijverheid. (EIB, Trends op de 

bouwarbeidsmarkt 2017-22, 2017, p.16) 

4.2.2 Kwalitatief: de bedrijfstak op weg naar 2025 

Kwaliteit en vakmanschap zijn belangrijk in de bouw- en infra bedrijfstak. De bedrijfstak innoveert en 

vakmanschap verandert. Onderwijs en opleiden zijn daar onlosmakelijk mee verbonden. Bouwend 

Nederland investeert daarom in intensieve samenwerking tussen bedrijven, onderwijs- en 

opleidingsinstituten en opleidingsbedrijven. Daarnaast vindt Bouwend Nederland het belangrijk dat 

bedrijven concreet invulling geven aan het thema duurzame inzetbaarheid. (Bouwend Nederland) 

De beroepen in de infra gaan de komende jaren sterk veranderen. Er zal meer sprake zijn van de inzet 

van geavanceerde technieken. De behoefte van infra bedrijven aan personeel dat op de hoogte is van en 

kan werken met de laatste technologische ontwikkelingen neemt toe. Het SOMA College is nagegaan of 

ons onderwijs in voldoende mate aansluit op de arbeidsmarktvraag van de toekomst. In het 

bedrijventevredenheidsonderzoek dat het SOMA College hield in maart 2017 onder actuele leerbedrijven 

kwam naar voren dat 68% van de leerbedrijven vindt dat ‘SOMA studenten’ goed zijn voorbereid op de 

toekomst. Bedrijven willen wel dat nieuwe technologieën meer geïntegreerd worden in het onderwijs. 

 

In een op 11 september 2018 georganiseerde ronde tafelbijeenkomst met externe stakeholders hebben 

wij samen met de Universiteit Twente met onze belangrijkste negen bedrijfstakpartners besproken waar 

de bedrijfstak in 2025 staat, hoe de bedrijfstak de komende jaren vernieuwt en wat dit betekent voor het 
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onderwijs van het SOMA College (zie ook hoofdstuk 9 Proces). In het overleg werd geschetst dat op de 

langere termijn een disruptie plaatsvindt waarbij de situatie ontstaat dat de opgave van de markt, 

bijvoorbeeld als gevolg van de klimaatopgave, niet meer uitgevoerd kan worden door het beschikbaar 

reservoir aan personeel. Een andere manier van werken is vereist. 

 

Gezamenlijk trokken we de volgende conclusies: 

 

 De leercultuur binnen de bedrijfstak is, mede als gevolg van de crisis, verslechterd. Bedrijven 

moeten dit nu veel serieuzer gaan nemen. 

 Het onderwijs kan de kwantitatieve vraag naar medewerkers in de infra niet oplossen. Innovatie 

is nodig, ook om nieuwe manieren van werken in de infra te bedenken waarvoor minder 

menskracht nodig is. Deze innovatie kan plaats vinden in living labs waar wetenschappelijk en 

middelbaar beroepsonderwijs, actief zijn, samen met bedrijven. 

 De verbinding tussen de grijze en de groene (agrarische) bedrijfstak is beperkt, terwijl jongeren 

van het SOMA College ook in de groene bedrijfstak aan de slag kunnen. 

 Het onderhouden van vakkennis bij docenten is van groot belang, ook waar het gaat om de 

ontwikkeling van het werk in het beroepenveld. 

 Het verwerken van betekenisvolle projecten in het onderwijs moet beter. Dit vereist investering 

van bedrijf en onderwijs.  

4.2.3 Uitdagingen voor SOMA College 

Bovenstaande kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen in ons werkgebied zorgen voor twee 

opgaven voor SOMA College: 

 

1) Organisatorische opgave 

 

SOMA College wil graag voldoen aan de grote vraag naar arbeidskrachten uit de bedrijfstak. Gelukkig is 

het aanbod van studenten die in de infra aan het werk willen en bij het SOMA College de opleiding wil 

volgen behoorlijk hoog. Het knelpunt is dat het SOMA College onvoldoende faciliteiten in zijn leer- en 

leefomgeving heeft om alle studenten toe te laten. Dit heeft te maken met de vaste omvang van de 

terreinen en de woongebouwen. Wel doen wij er alles aan om de capaciteit zo efficiënt mogelijk te 

gebruiken.  

Met deze kwaliteitsagenda willen wij nieuwe ideeën bedenken om dit nog beter te kunnen doen. 

Daarnaast willen wij onze unieke leer- en leefomgeving beter inzetten voor de studenten. 

 

2) Vernieuwingsopgave  

 

Wij voorzien dat een betere afstemming tussen het praktijkonderwijs en het toenemende gebruik van 

geavanceerde opsporings-, visualisatie- en simulatietechnieken in de infra bedrijfstak nodig is. Door de 

nieuwe technieken te omarmen, vergroten we niet alleen de kwaliteit van onze docenten en studenten, 

maar maken we hen ook toekomstbestendiger. Bovendien ontwikkelen we nieuwe werkwijzen die het 

werk ook met minder mensen in de toekomst uitvoerbaar houden. Hierbij trekken we samen op met 

Universiteit Twente. Er is een wisselwerking tussen het wetenschappelijk onderzoek en mbo. ‘Wo 

bedenkt en ontwerpt, mbo toetst het in de praktijk. 
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Hoofdstuk 5 | Analyse van de uitgangssituatie 

Er zijn kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen waarop de bedrijfstak moet anticiperen. Enerzijds de 

grotere vraag naar personeel, mede als gevolg van groei in de bedrijfstak. Anderzijds de vernieuwing en 

kwalitatieve verbetering van de opleidingen om ook in de toekomst goed opgeleide vakmensen te 

kunnen afleveren. 

5.1 Nulmeting SOMA College 

In onderstaande nulmeting maken wij een onderscheid tussen een interne analyse (strenghts en 
weaknesses) en externe analyse (opportunities en threats).  
 

 

5.1.1 Interne analyse: sterke punten 

Het SOMA College is met afstand de grootste opleider in de infra met enkele unieke (BOL) opleidingen.  

Studenten van het SOMA College zijn erg tevreden over hun opleiding, vergeleken met het landelijk 

gemiddelde. Wij scoren zonder uitzondering mooie cijfers. De uitval uit de opleidingen is laag. Het jaar- 

Strenghts

•Integraal aanbod BBL en BOL

•Breed en uniek aanbod

•Sterke verwevenheid met en hoge
waardering door de beroepspraktijk
(partnerships)

•Hoge waardering studenten en goede
resultaten (rendement, vsv)

•Veel vakkennis in huis

•We bieden naast een leer- ook een
leefomgeving

•Goed imago als de vakschool voor de infra

Weakness

•Financiële afhankelijkheid van de branche
(O&O-fonds). Niet in staat om zelfstandig rond
te komen

•Beperkte crosssectorale samenwerking
binnen SOMA

•Beperkte verbinding met voortgezet
onderwijs en hbo

•We hanteren een systeem zoals we dat al 
jaren doen. Dit gaat ten koste van de innovatie

•Groei in relatie tot financiële ruimte

•Veel kennis bij enkele sterkhouders

Opportunities

•Arbeidsmarktperspectief infra-opleidingen is 
goed

•Veel vragen voor samenwerking van andere
scholen

•Opleidingswens blijft want branche heeft
goed en actueel opgeleide mensen nodig

•Markt voor leven lang ontwikkelen blijft als
gevolg van langer doorwerken (AOW 67)

•We kunnen de kennishub worden voor de 
infra

Threats

•Afnemende instroom studenten voor het 
mbo

•Concurrentie opleidingsaanbod andere
scholen

•Markt voor leven lang ontwikkelen bij andere
scholen.
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en diplomarendement is met 85% (2016) hoog, evenals het succes van onze 1e jaars (92%). Het 

percentage vsv is voor niveau 2 en niveau 3-4 ruim binnen de rijksnorm.  

Studenten kiezen bewust voor het SOMA College. De studenttevredenheid is over de hele linie hoger 

dan het landelijk gemiddelde en het rapportcijfer 7,5 voor de school en een 7,6 voor de opleiding is heel 

behoorlijk. Wel merken we dat we niet op alle onderdelen hoge scores kunnen vast houden. Bijvoorbeeld 

het oordeel over elementen van de BPV is gedaald (bron: JOB 2018). 

De tevredenheid van leerbedrijven is met een 7,3 redelijk te noemen. Dit is al een tijdje stabiel. 

Leerbedrijven scoren met name hoog op de voorkeur voor een student van het SOMA College (81%). 

Leerbedrijven zijn iets kritischer over de voorbereiding van ‘SOMA studenten’ op de toekomst. 68% van 

de leerbedrijven is hier positief over. Dit is lager dan ons doel. Deze indicator laten wij dan ook terug 

komen in de kwaliteitsagenda. 

Ook de geïntegreerde leer- en leefomgeving is een kracht van het SOMA College. Studenten zijn de hele 

week bij het SOMA College. Wel moet onze begeleidingsstructuur hier op afgestemd zijn. 16- en 17-

jarigen gaan voor het eerst uit huis, en hiermee uit een veilige omgeving. Dit vraagt zelfstandigheid van 

studenten, maar ook een goede begeleiding door het SOMA College. 

5.1.2 Interne analyse: zwakkere punten 

De praktijkvoorzieningen van het SOMA College zijn uniek, maar ook duur. Dit zorgt ervoor dat de school 

alleen kan bestaan met additionele financiering uit de bedrijfstak. De bedrijfstak is bereid ons mede te 

financieren. Dit toont de verbinding tussen school en bedrijfstak, maar het maakt ons ook kwetsbaar. 

De samenwerking binnen het SOMA College kan beter. We hebben een surplus aan vakkennis, ook bij 

een aantal voor de organisatie cruciale medewerkers. Medewerkers  denken en werken echter niet 

vanzelfsprekend cross sectoraal. De onderlinge samenwerking wordt als te beperkt ervaren en scoort 

rond de 5,5 in het MO (bron: Medewerkersonderzoek, april 2018) Dit gaat ten koste van het innovatief 

vermogen van het SOMA College. Ook de door medewerkers ervaren ‘veiligheid’ op school is met een 

6,7 een aandachtspunt en de persoonlijke loopbaanontwikkeling met een 5,4.  

De betrokkenheid en bevlogenheid in de organisatie is gedaald. Dit is een risico voor het SOMA College. 

Investering in de organisatie blijft dan ook van belang. De bespreking van de kwaliteitsagenda binnen de 

organisatie had als conclusie dat het SOMA College ambitieus is. Te ambitieus soms. Ambitie is goed 

maar vertaalt zich niet zelden in een enorme stapel plannen, nieuwe ideeën, wensen, initiatieven en 

activiteiten waarmee wij als tamelijk kleine organisatie wel eens te veel hooi op onze vork nemen en 

uiteindelijk slechts een deel van onze ambities realiseren. Met deze kwaliteitsagenda willen wij focus 

aanbrengen en afmaken wat we inzetten. Dit betekent een toegespitst en afgebakend kwaliteitsplan 

waarin wij alleen de zaken opnemen die de meeste aandacht verdienen voor de verbetering van ons 

onderwijs.  

Ook de samenwerking met het voortgezet onderwijs en het hbo is beperkt. Hoewel stijgende, stroomt 
slechts 11% van de studenten door naar het hbo. Onze landelijke schaal maakt dat wij geen 
vanzelfsprekende verbinding in de regio hebben.  

5.1.3 Externe analyse: kansen 

Het arbeidsmarktperspectief voor mbo-ers is goed. In alle regio’s nam het aantal mbo-vacatures toe: 

20% meer vacatures op mbo-niveau dan in dezelfde periode in 2016. Uit arbeidsmarktprognoses voor de 

middellange termijn blijkt dat de vraag naar specialisten en brede vakmensen toe zal nemen. 
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Specialistisch opgeleide vakmensen hebben de beste baankansen en aantrekkelijk werk, gevolgd door 

brede vakmensen (bron: Grafisch Lyceum Utrecht). 

Specialisten zijn van cruciaal belang voor het veranderen van het vak en het creëren van nieuwe banen. 

Naast vakkennis, zoals kennis van materialen, technieken en de context zijn een aantal algemene 

vaardigheden een cruciaal element voor vakmanschap: probleem oplossend vermogen, zelfstandigheid, 

complexe situaties overzien en daarnaar handelen. 

 

 Flexibilisering van de arbeidsmarkt zal komende jaren doorzetten; Organisaties willen met 

flexibele arbeidsrelaties beter kunnen inspelen op de af- of toenemende vraag 

 De nieuwe generatie wil zelf kunnen besluiten hoe zij hun werkzaamheden inrichten 

 In 2016 toename van instroom in het hbo met 5% - stijging inschrijvingen bij de Associate 

Degree (AD) met 23% 

 Aandacht voor 21stecentury skills 

 Gepersonaliseerd leren 

 Cross overs (bijvoorbeeld tussen techniek en groen) 

 

SOMA-afgestudeerden zijn gewilde medewerkers. Zo blijkt uit het meest recente 

schoolverlatersonderzoek van het SOMA College dat is uitgevoerd in 2017. Gediplomeerden hebben 

snel een baan en hebben deze baan bovengemiddeld vaak in de richting van hun opleiding 86% (bron: 

DUO, schoolverlatersonderzoek 2017).  

5.1.4 Externe analyse: bedreigingen 

Het mbo als geheel wordt tot en met in ieder geval 2032 geconfronteerd met een verwachte daling van 

de studentenaantallen van 14 procent. Dat zijn bijna 70.000 studenten minder dan nu. De daling van het 

aantal mbo-studenten is niet alleen het gevolg van demografische ontwikkelingen. Het beroepsonderwijs 

heeft ook te maken met de effecten van opstroom naar hogere leerwegen en schoolsoorten. (Bron, 

Ministerie van OCW, Voortgangsrapportage leerlingendaling funderend onderwijs en middelbaar 

beroepsonderwijs, datum onbekend). De daling is met name te verwachten op niveau 2 en 3 en zal per 

regio verschillen. 

 

Bron: Grafisch lyceum Utrecht 
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Hoe dan ook zal dit leiden tot heviger concurrentie tussen scholen. Het is de vraag wat het betekent voor 

het SOMA Collega. Minder studenten in het algemeen, zal ook voor het SOMA College afname van het 

aantal aanmeldingen kunnen betekenen. Aan de andere kant zien wij dat collega-instellingen her en der 

afscheid nemen van de opleidingen in de infra en ons betrekken in het vinden van een oplossing voor 

zittende studenten.  

Afname van het aantal studenten in de infra zou betreurenswaardig zijn want het 

arbeidsmarktperspectief van de opleidingen is goed en blijft goed. Juist het perspectief voor studenten 

met deze opleiding is goed. De vakkennis en bedrijfstakverbinding die het SOMA College heeft kunnen 

er voor zorgen dat het SOMA College de kans grijpt om zich te ontwikkelen tot een ‘kennishub’ op het 

gebied van de infra. Dit betekent dat wij in staat zijn om kennis binnen te halen en te verspreiden.  

5.2 Speerpunten Rijk 

SOMA College kiest ervoor om niet op alle landelijke indicatoren hogere ambities te formuleren. De 

reden hiervoor is dat SOMA op de betreffende indicatoren al hoog scoort en relatief veel energie en geld 

moet steken in het nog verder verbeteren van de scores. Tegelijkertijd wil SOMA voorkomen dat een 

score daalt en onder de radar verdwijnt. Op de betreffende indicatoren formuleren wij daarom de ambitie 

om de scores te handhaven.  

5.2.1 Kwetsbare jongeren 

Het SOMA College heeft geen opleidingen op niveau 1 en geen instroom uit het praktijkonderwijs. Er is 
weinig uitval en een goed arbeidsmarktperspectief (zie 3.1). 
 

Opleiding niveau aantal studenten 

Grond-, weg en waterbouw 2 113 

      

Machinisten 3 574 

Voertuigen en mobiele werktuigen 3 164 

Grond-, weg- en waterbouw 3 87 

      

Werkvoorbereiden 4 26 

Voertuigen en mobiele werktuigen 4 20 

Middenkader bouw en infra 4 36 

      

Totaal   1020 

Bron: Magister, 01-10-2018 
 
Studenten kiezen bewust voor het SOMA College en komen vanuit het hele land naar Harderwijk. 
Doorgaans maken zij een bewuste keuze voor een opleiding bij het SOMA College met een helder 
beroepsperspectief.  
 
Het starten van een opleiding bij het SOMA College is voor studenten echter wel een grote stap. Ze gaan 
op jonge leeftijd uit huis. Dit maakt kwetsbaar omdat studenten bij het SOMA College minder kunnen 
terug vallen op het thuisfront, bijvoorbeeld op momenten waarop het minder goed gaat in de opleiding. 
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Ook het functioneren in een groep is nieuw. Dit betekent dat in de leer- en in de leefomgeving binnen het 
SOMA College passende aandacht en begeleiding moet worden georganiseerd die veiligheid en een 
goed leer- en leefklimaat garanderen. De verbinding met studieloopbaanbegeleiding is daarbij van groot 
belang. Met het kwaliteitsplan 2015-2018 hebben wij een verhoging van de tevredenheid over de 
studieloopbaanbegeleiding gerealiseerd van 3,8 in 2016 naar 4,1 in 2018 (JOB 2018). Hierop willen we 
voortbouwen door een betere verbinding tussen de leer- en leefomgeving. De basis hierbij is goed. 
Studenten oordelen positief over de campus (JOB 2018 en studentraad, 2 oktober 2018). 
 
De kwaliteitsagenda van het SOMA College zet dan ook in op een verdere verbetering van de leer- en 
leefomgeving. 
 
Reflectie op de rijksindicatoren 

 Voortijdig schoolverlaten 

Het percentage vsv bij het SOMA College is ruim binnen de rijksnorm. Het SOMA College hanteert zelf 
streefpercentages van 5% op niveau 2 en 2% voor niveau 3-4. Gemiddeld halen we die. Op 
opleidingsniveau is er soms sprake van een hoger percentage. Het gaat hierbij echter om hele kleine 
aantallen waardoor het sturen op de cijfers geen reëel beeld van succes geeft.  
Desalniettemin gebruiken we indicator waarbij het SOMA College blijft doen wat het deed om de vsv-
cijfers op het lage niveau te handhaven. Een en ander wel in de context van de mogelijke effecten die 
het toelatingsrecht en de introductie van het BSA gaan hebben. 
 

 Arbeidsmarktrendement niveau 2-opleidingen 

Uit het schoolverlatersonderzoek 2017 blijkt dat van de niveau 2 studenten 79% binnen een jaar werk 
heeft. 21% combineert werken en leren. Het arbeidsmarktrendement van het SOMA College is met 79-
100% op niveau 2 zeer hoog. Hier investeren we niet extra in. Wel streven we ernaar om deze indicator 
gelijk te houden. 

5.2.2 Gelijke kansen 

Het SOMA College heeft een beperkte verbinding met het toeleverend onderwijs en met het hbo. Het 
SOMA College hoeft in tegenstelling tot andere instellingen geen studenten te werven, heeft geen 
specifieke scholen waar veel leerlingen vandaan komen. Ruim de helft van de studenten volgt een BBL 
opleiding. Daarnaast heeft het SOMA College relatief weinig studenten op niveau 4. Doorstroom naar het 
hbo is dan ook beperkt. 
Dit leidt er echter wel toe dat er weinig aandacht is voor een warme overdracht van het voortgezet 
onderwijs naar het SOMA College en een beperkte voorbereiding op het hbo. Ook is de interne 
doorstroom binnen het SOMA College (opstroom na diploma) in vergelijking met andere instellingen laag 
(11%). (Bron: DUO, schoolverlatersonderzoek 2017) 
 

De kwaliteitsagenda van het SOMA College zet dan ook in op een betere in- en doorstroom, met name 
voor niveau 4 en bijpassende begeleidingsstructuur. Daarnaast willen wij investeren in schakeltrajecten 
waarbij leerlingen met onvoldoende vooropleiding op een hoger niveau krijgen. 
 

Reflectie op de rijksindicatoren 

 Succes eerstejaars studenten  

Het startersresultaat bij het SOMA College is 90% (Benchmarkmbo 2017), zonder uitschieters naar 
beneden. Dit is royaal binnen de inspectienorm. We streven ernaar om deze indicator gelijk te houden. 
 

  



 

16 

 

 Kwalificatiewinst 

Het SOMA College wil meer studenten met een niveau 4 diploma afleveren aan de arbeidsmarkt. Hiertoe 
werken wij aan opstroom in de keten. Het schakeltraject dat wij met deze kwaliteitsagenda starten, kan 
bovendien bijdragen aan kwalificatiewinst. Toch leent de indicator zich niet goed om ons succes te 
meten. Het SOMA College heeft slechts 65 studenten op niveau 4. Het wel of niet halen van een 
gestelde doelstelling kan afhangen van één student. Dit vinden wij niet representatief om te beoordelen 
of ons beleid succesvol is geweest. 
 

 Opstroom na diploma 

De opstroom na diploma bij het SOMA College is met 17% laag t.o.v. de gemiddelde ROC met 36% 
(Benchmarkmbo 2016). Deze willen we verhogen. De eerste stap is het nagaan van de reden van de 
beperkte opstroom. Door middel van een enquête onder studenten kunnen we hier informatie over 
verwerven. Op deze indicator willen we vooruitgang boeken. 
2020: 18%, 2022: 20% 
 

 Doorstroom mbo-hbo 

Het SOMA College heeft al jarenlang een lage doorstroom naar het hbo (5,2% in 2015 en 5,6% in 2016). 
In 2017 zien we een uitschieter van 17% (Benchmark mbo). Het is een kwetsbare indicator omdat het 
om enkele studenten gaat. Tegelijkertijd zien we ook dat er veel vraag is naar mbo-ers, zeker in de bouw 
en infra. We hechten eraan het belang van het mbo te onderstrepen en gaan daarom niet mee in de 
vanzelfsprekendheid van het vergroten van de doorstroom naar het hbo. Desondanks formuleren de 
volgende ambitie op deze indicator: 
2020: 8%, 2022: 10% 
 

 Succes doorstromers in eerste jaar hbo  

Het SOMA College streeft naar een hoger percentage doorstroom naar het hbo. De huidige doorstroom 
is zo laag dat we, ook over 4 jaar, geen duidelijk beeld hebben van het succes van de doorstromers. We 
hebben geen reële 0-situatie. 

5.2.3 Opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst 

Het arbeidsmarktperspectief van ‘SOMA gediplomeerden’ is goed. De kans op werk of stage is voor 
onze opleiding ruim voldoende tot goed. De vraag naar technisch opgeleiden is hoog en zal vermoedelijk 
hoog blijven. Wij willen voorkomen dat het goede arbeidsmarktperspectief voor onze studenten ons lui 
maakt. Continue innovatie is noodzakelijk omdat wij anders de aansluiting met de beroepspraktijk 
missen. Hierbij gaat het om de inhoud van ons onderwijs, de vaardigheden van onze docenten. Voorts 
moet onze verbinding met de bedrijfstak tot uitdrukking komen in betekenisvolle projecten voor onze 
studenten. 
 
De kwaliteitsagenda van het SOMA College zet dan ook in op het integreren van bedrijfstak-innovaties in 
de lessen, met betekenisvolle en vernieuwende projecten en bijscholing van docenten. Op deze manier 
dragen wij bij dat studenten niet alleen een goede voorbereiding hebben op de arbeidsmarkt van 
vandaag maar ook op de arbeidsmarkt van morgen. 
 
Reflectie op de rijksindicatoren 
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 Arbeidsmarktrendement 

 

Het arbeidsmarktrendement van het SOMA College op alle niveaus en voor alle opleidingen ligt op 87-
97% en is daarmee zeer hoog (schoolverlatersonderzoek duo 2017). 87% werkt en 10% combineert 
werken en leren. Hier investeren we niet extra in. Wel streven we ernaar om dit percentage gelijk te 
houden. 
 

 Aandeel bbl’ers 

Het SOMA College heeft geen groeiambitie, met uitzondering van niveau 4 omdat deze groep relatief 
klein is binnen het SOMA College terwijl een opleiding op niveau 4 wel kansrijk is. Het SOMA College 
maakt geen onderscheid tussen BOL en BBL en stuurt niet op de verhouding tussen beiden. 

5.3 Doelstellingen  

Vier strategische doelstellingen (ambities) verwoorden het toekomstperspectief van het SOMA College. 

De strategische doelen zijn: 

 Goed, uitdagend en toekomstgericht onderwijs 

 Innovatie: SOMA ontwikkelt zich tot kenniscentrum voor de infra 

 Medewerkers zijn betrokken en bevlogen 

 SOMA verbindt een grote behoefte aan personeel in de markt aan een groot aanbod aan 
jongeren voor de opleidingen 

Deze strategische doelstellingen zijn vertaald in te bereiken resultaten en in maatregelen. De drie 

rijksspeerpunten ‘kwetsbare jongeren’, ‘gelijke kansen’ en ‘aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt’ zijn hierin 

verweven. Tevens heeft SOMA een vierde speerpunt toegevoegd, naar namelijk ‘buiten naar binnen.’ 

Dit leidt tot de volgende tabel: 
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Strategisch hoofddoel: Het SOMA College levert de meeste gewilde vakmensen door uitdagend en toekomstgericht onderwijs

a. Kwetsbare 

jongeren
b. Gel i jke kansen

c. Aans lui ting 

arbeidsmarkt

d. Buiten naar 

binnen
Eindsituatie

1. Goed ui tdagend 

en toekomstgericht 

onderwi js  

Kwal i tei t 

onderwi js : SOMA 

biedt onderwi js  

dat voldoet aan de 

eigen 

kwal i tei tseisen

1a. Wi j bieden een 

leer- en 

leefomgeving 

waarmee wi j een 

passende context 

bieden om binnen 

SOMA een diploma 

te ha len.

 


1b1. Wi j hebben 

een vis ie op LOB 

en bieden 

begeleiding met 

aandacht voor 

warme overdracht 

van vo naar mbo 

en mbo naar hbo

1b2. Wi j bieden 

s tudenten een leer- 

en leefomgeving 

waarin goed 

burgerschap 

Studenten bi j SOMA worden opgeleid tot zel fbewuste 

werknemers  en burgers .

Indicatoren:

-Studenten zi jn tevreden over hun leer- en 

leefomgeving.

-Studenten zi jn tevreden over de planning en 

organisatie van het onderwi js . 

Meetbaar: resultaten JOB zi jn hoger dan in 2018.

Merkbaar: bevraging s tudentraad over resultaten 

ingezet beleid

2. Innovatie: SOMA 

ontwikkelt zich tot 

kenniscentrum 

voor de infra

Kwal i tei t in de 

sector: Wi j 

innoveren om 

optimaal  aan te 

s lui ten op de 

arbeidsmarkt van 

de toekomst

2b1. Wi j rea l i seren 

samen met het 

aanleverend 

onderwi js  een 

soepele overgang 

vmbo-mbo, in het 

bi jzonder voor de 

doorstroom naar 

onze niveau 4 

opleidingen. 

2b2. Wi j rea l i seren 

samen met het 

hbo een soepele 

doorstroming naar 

het 

vervolgonderwi js  

voor s tudenten die 

dat wi l len. 

2c1. Wi j voeren 

vernieuwende 

betekenisvol le 

projecten met de 

branche ui t. 

2c2. Wi j innoveren 

onze opleidingen 

zodat zi j 

aans lui ten op de 

arbeidsmarktvraag 

van de toekomst 

(2019 vb. 

profess ioneel  

graven)

Onze s tudenten hebben een betere voorbereiding op 

de  arbeidsmarkt van nu en morgen.

Indicatoren:

-Wi j hebben een duurzame relatie met 5 (technische) 

vmbo TL-opleidingen

-studenten zi jn tevreden over de inhoud en 

'levensechtheid' van het onderwi js .

-Het aanta l  s tudenten op niveau 4 i s  in 2020 gestegen 

met 25% en in 2022 met weer 25%.

-Wi j hebben een duurzame relatie met 2 AOC's  

(loonwerkers )

-WIj hebben een duurzame relatie met 1 hbo 

opleiding/AD 

-Er i s  een  toename van gastlessen, bedri jfsbezoeken 

en netwerkactivi tei ten

-er i s  een toename van innovatieve betekenisvol le 

projecten, zoals  profess ioneel  graven

-SOMA studenten zi jn goed voorbereid op de toekomst 

i s  gestegen van 68% in 2018 naar 75% in 2022 (oordeel  

leerbedri jven)

3.Medewerkers  zi jn 

betrokken en 

bevlogen

Kwal i tei t 

medewerkers : 

SOMA 

medewerkers  

vormen samen een 

profess ioneel  

team van 

vakmensen

3a. Docenten 

beschikken over 

pedagogisch-

didactische 

kwal i tei ten 

waarmee zi j een 

vei l ige leer- en 

leefomgeving 

bieden

3c1. Docenten 

doen relevante 

werkervaring op.

3c2. Medewerkers  

hebben een 

antenne voor de 

nieuwste 

ontwikkel ingen en 

verta len di t naar 

het onderwi js .

3d1. Onze 

medewerkers  zi jn 

ambassadeurs  van 

SOMA

3d2. We kennen 

een actief 

loopbaanbeleid, 

gericht op het 

behoud van onze 

vakmensen. 

De bedri jfscul tuur van SOMA kenmerkt zich door een 

profess ionele cul tuur van vakmanschap met pass ie, 

betrouwbaarheid, betrokkenheid en innovatie.

Indicatoren:

-Al le docenten die dat wi l len, hebben een docentstage 

gelopen.

-Er i s  een ui twissel ingsprogramma. De 

leerbi jeenkomsten en vakdagen zi jn mede vorm 

gegeven door bedri jven.

-De ui ts troom van kennis  i s  geminimal iseerd.

-Docenten geven hogere scores  in het MO dan in 2018.

4. SOMA verbindt 

een grote behoefte 

aan personeel  in 

de markt aan een 

groot aanbod aan 

jongeren voor de 

opleidingen

Samenwerking 

bedri jfs leven en 

onderwi js : Een 

plek voor a l le 

jongeren die de 

sector in wi l len

4b. We hebben 

een schakeltra ject 

om jongeren met 

onvoldoende 

vooropleiding in te 

laten s tromen in 

een niveau 3 

opleiding. 

4d. Wi j bieden 

diensten aan 

derde parti jen a ls  

landel i jk 

kenniscentrum 

voor de infra

Ons  onderwi js  s lui t aan op de vraag van de 

arbeidsmarkt en i s  toekomstbestendig

Indicatoren:

'-8 jongeren per jaar hebben het schakeltra ject met 

succes  afgerond

'-SOMA voert voor tenminste drie externe parti jen de rol  

van landel i jk kenniscentrum uit.

Ri jks indicatoren

Starts i tuatie (0-

meting)

VSV niv 2: 5%

VSV niv 3-4: 2%

arbeidsmarktrende

ment niv 2: 79-100%

succes  eerstejaars : 

90%

Opstroom: 17%

Doorstroom hbo: 

ca  5%

Arbeidsmarktrende

ment: 87-97%

Einds i tuatie

VSV bl i jft gel i jk

Arbeidsmarktrende

ment niv 2 bl i jft 

gel i jk

Succes  eerstejaars  

bl i jft gel i jk

Opstroom:

2020: 18%

2022: 20%

Doorstroom mbo-

hbo

2020: 8%

2022: 10%

Arbeidsmarktrende

ment bl i jft gel i jk SOMA levert de meest gewi lde vakmensen af door 

ui tdagend en toekomstgericht onderwi js

-Ons  onderwi js  s lui t aan op de beroepsprakti jk

-Ons  onderwi js  wordt erkend door de branche

-Ons  onderwi js  speelt in op vragen van het 

bedri jfs leven en gaat mee met innovaties

-We halen het beste ui t s tudenten door intens ieve 

begeleiding

-We leiden s tudenten op tot zel fbewuste werknemers  

en burgers

Strategische 

resultaten

Operationele doelen kwaliteitsagenda
Strategische doelen 

SOMA

Missie: Het SOMA College is hét opleidingsinstituut voor hoogwaardig personeel in de grond- water- en wegenbouw

Speerpunten bestuursakkoord
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5.3.1 Toelichting op tabel 

Bovenin staan vier speerpunten. De drie rijksspeerpunten en daarnaast een vierde speerpunt van 

SOMA. Links staan de vier strategische doelen van het SOMA College. In de gevulde cellen staan de 

operationele doelen die wij willen bereiken door inzet te leveren op de kwaliteitsthema’s. Per cel is dit 

uitgewerkt. De inzet leidt tot een eindsituatie per strategisch doel waarbij sprake is van een beter 

resultaat dan in de startsituatie (horizontaal). Ook leidt het tot een kwantificeerbare eindsituatie per 

rijksspeerpunt, gemeten met de rijksindicatoren (verticaal). 

Wij focussen met deze kwaliteitsagenda op alle aspecten van de drievoudige opdracht. De aansluiting 
van ons onderwijs op de arbeidsmarkt en daarnaast het functioneren in de maatschappij. De doorstroom 
naar het hbo is relatief nieuw voor het SOMA College, en maakt expliciet onderdeel uit van de agenda.  

5.4 Beoogde resultaten 

5.4.1 Goed, uitdagend en toekomstgericht onderwijs 

Het SOMA College wil goed, uitdagend en toekomstgericht onderwijs bieden waarmee wij studenten 
opleiden tot zelfbewuste werknemers en burgers.  
 
In deze kwaliteitsagenda leggen wij de nadruk op de integratie van de leer- en leefomgeving van het 
SOMA College. Studenten zijn over het algemeen vier dagen per week 24 uur per dag bij ons. Ze leren 
bij ons en ze leven bij ons. Deze twee werelden staan nog te los van elkaar. Het beter verbinden van de 
leer- en leefomgeving helpt echter enorm aan een passende begeleiding van studenten en kan bijdragen 
aan het versterken van burgerschap bij onze studenten. Juist het feit dat onze studenten tijdens hun 
opleiding leren hoe zij in groepen leren en leven, is een enorme meerwaarde voor bedrijven. De 
keerzijde is echter dat het een grotere verantwoordelijkheid legt bij de school om dit goed te laten 
verlopen.  
Toekomstbestendig onderwijs betekent voor ons ook het investeren in levensechte situaties door 
bedrijven meer te betrekken in ons onderwijs in de vorm van gastlessen. 
 
Beoogde resultaten 
 

 De leer- en leefomgeving binnen het SOMA College zijn geïntegreerd. School en campus 
hebben een gemeenschappelijke aanpak bij de begeleiding van jongeren. 

 We hebben een visie op LOB. 

 We hebben betere begeleiding. 

 Studenten ervaren een betere overdracht van vo naar mbo naar hbo 

 Het leven op de campus van het SOMA College is een belangrijk onderdeel bij de voorlichting 
aan nieuwe studenten. 

 Studenten van het SOMA College leveren een zichtbare bijdrage aan de Harderwijker 
samenleving. 
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5.4.2 Innovatie: SOMA ontwikkelt zich tot kenniscentrum van de infra 

Het SOMA College innoveert zodat onze studenten een zo goed mogelijke voorbereiding hebben op de 
arbeidsmarkt van nu en morgen. Wij willen het kenniscentrum voor de infra zijn waar scholen, studenten, 
bedrijven en andere belangstellenden kennis halen, brengen en delen.  
 
Dit betekent een betere verbinding met het toeleverend voortgezet onderwijs, met name ten behoeve 
van een vergroting van de doorstroom naar mbo4 omdat hier de grootste arbeidsmarktuitdaging ligt. Een 
betere verbinding met het hbo zodat studenten die dat willen gemakkelijker de stap kunnen maken. 
Het SOMA College heeft als landelijk opererende vakinstelling een beperkte verbinding met de regio. 
Toch leent de regio zich goed voor het ondersteunen van het onderwijs met betekenisvolle projecten. 
Onze locatie op het Bouw & Infrapark biedt mogelijkheden en fungeert als simulatieomgeving. 
 
Beoogde resultaten 
 

 We hebben afspraken met een aantal voor het SOMA College belangrijke vo-scholen met een 
technisch profiel. 

 De instroom in de opleidingen op niveau 4 is 50% gestegen. 

 De opstroom is gestegen naar het landelijk gemiddelde. 

 De doorstroom naar een voor de bedrijfstak relevant hbo is vergemakkelijkt en verhoogd. 

 In iedere opleiding zijn vijf betekenisvolle opdrachten ontwikkeld met cases uit de 
beroepspraktijk. Deze zijn verwerkt in het curriculum. 

 10 docenten zijn geschoold als begeleider voor de uitvoering van de projecten. 

 Het B&I park wordt benut als simulatieomgeving. 

 Wij integreren bedrijfstak-innovaties in lessituaties. 

 Studenten beoordelen de levensechtheid van het onderwijs hoog. 

 Per jaar zijn tenminste drie bijeenkomsten met bedrijven door de hele keten over innovaties in de 
infra bedrijfstak en de wijze waarop het onderwijs hierop moet anticiperen. 

5.4.3 Medewerkers zijn betrokken en bevlogen 

De medewerkers van het SOMA College hebben hart voor het SOMA College en voelen zich betrokken 
bij het SOMA College. Door veranderingen in de maatschappij en in de bedrijfstak veranderen de eisen 
die aan medewerkers gesteld worden. 
Medewerkers van het SOMA College zijn oprechte ambassadeurs van de school en dragen de 
kernwaarden betrokken, betrouwbaar en innovatief uit. We streven ernaar dat SOMA medewerkers 
samen een professioneel team vakmensen vormen. We willen een cultuur creëren waarbij leren van 
elkaar, samenwerken met elkaar en elkaar aanspreken door de hele organisatie heen verbetert. Om 
deze professionele cultuur te bereiken is veiligheid een belangrijke basisvoorwaarde.  
Elk docent heeft de pedagogisch-didactische kwaliteiten om te kunnen omgaan met kwetsbare jongeren 
en legt hierbij de verbinding tussen leer- en leefomgeving. Elke docent heeft een antenne voor 
ontwikkelingen in de bedrijfstak door zich voortdurend te professionaliseren. De organisatie faciliteert dit 
met een goed loopbaanbeleid. 
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Beoogde resultaten: 
 

 In de functiereeks onderwijs is speciale aandacht voor resultaatgerichte competenties gericht op 
kwetsbare jongeren. 

 Docenten die dat willen hebben docentstage gelopen (tenminste 5 docenten gaan één week op 
stage). 

 Vakinhoudelijke intervisie is toegenomen. 

 Medewerkers zijn trots op hun werk en dragen dit uit. 

 Het SOMA College heeft een duidelijke en breed gedeelde identiteit. Deze is zichtbaar in de 
leer- en de leefomgeving. 

 Elke docent is een teamspeler en heeft hierbij een voorbeeldrol naar studenten 

 Elke docent voelt zich veilig en gewaardeerd binnen het SOMA College. 

 Alle medewerkers bij het SOMA College hebben een loopbaanperspectief. 

5.4.4 SOMA verbindt een grote behoefte aan personeel in de markt aan een groot aanbod aan 

jongeren in de opleidingen 

Het SOMA College verbindt een grote behoefte aan personeel in de markt aan een groot aanbod aan 
jongeren voor de opleidingen. Als landelijk marktleider in de infra zijn wij van levensbelang voor de 
toekomst van de bedrijfstak. Met andere woorden, hoe meer goed gekwalificeerde jongeren wij opleiden 
hoe beter. Hiertoe willen we ook jongeren die talentvol zijn maar over onvoldoende vooropleiding 
beschikken ondersteunen om succes bij ons te zijn.  
 
Het SOMA College wil het leren in de praktijk en het leren in de school beter verbinden. Enerzijds wil het 

SOMA College de ervaringen die studenten in de beroepspraktijk, in de BPV, opdoen, gebruiken om 

hiermee het curriculum te vernieuwen zodat dit toekomstbestendig is en aansluit op de daadwerkelijke 

beroepspraktijk. Anderzijds ervaren wij ook dat juist het werk in het bedrijf laagwaardiger is dan en 

onvoldoende aansluit op het niveau dat zij op school krijgen. Inzicht hier kan bijdragen om de opdrachten 

bij bedrijven te verbeteren. Een werkveldbureau kan daaraan bijdragen 

De omvang van onze leer- en leefomgeving kent echter zijn beperkingen. Daarom investeren wij in 
mogelijkheden om samen met andere partijen op te leiden of diensten aan te bieden,  
 
Beoogde resultaten: 
 

 Schakeltraject is ingevoerd. 

 Meer jongeren met onvoldoende vooropleiding stromen in de niveau 3 opleiding in.  
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Hoofdstuk 6 | Activiteiten en activiteitenplanning 

Strategisch doel Strategisch resultaat Operationele doelen Activiteiten Planning 

1. Goed uitdagend en 
toekomstgericht 
onderwijs 

Kwaliteit onderwijs - SOMA 
biedt onderwijs dat voldoet 
aan de eigen kwaliteitseisen 

1a. Wij bieden een leer- en 
leefomgeving waarmee wij 
een passende context bieden 
om binnen SOMA een 
diploma te halen 

We professionaliseren docenten, begeleiders en 
intakers 

2019 

      We investeren in de start van het schooljaar door in de 
uren voor SLB studenten beter te informeren en voor te 
bereiden op de vereisten in het studiejaar 
(studieplanning) 

2019-2022 

      We heroverwegen het aanbod keuzedelen en stellen in 
overleg met de studentenraad het aanbod keuzedelen 
vast 

2019 

      Team campus maakt onderdeel uit van de 
intakeprocedure. Het leven op de campus wordt 
betrokken in de intake 

2019-2022 

      Team campus en de SLB-ers schrijven een plan voor 
een gezamenlijke begeleidingsaanpak van de studenten 
en voeren dit uit 

2019 

      Team campus en de SLB-ers organiseren een 
samenwerkingsstructuur van overleg en afstemming en 
volgen deze op 

2019 

    1b1. Wij hebben een visie op 
LOB en bieden begeleiding 
met aandacht voor warme 
overdracht van vo naar mbo 
naar hbo 

We ontwikkelen een visie op LOB en voeren deze uit 2019-2020 
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      We maken afspraken met tenminste 5 scholen voor 
voortgezet onderwijs en ontwikkelen met hen een 
aanpak voor warme overdracht  

2020 

      We maken een afspraak met tenminste één infra 
opleiding van een hbo voor samenwerking en 
doorstroom 

2020 

    1b2. Wij bieden studenten 
een leer- en leefomgeving 
waarin goed burgerschap 
centraal staat 

Docenten burgerschap betrekken de medewerkers van 
team campus in hun lessen 

2019 

      Team campus ontwikkelt nieuwe ideeën om studenten 
van SOMA een bijdrage te laten leveren aan de 
Harderwijker samenleving 

2020 

      Team campus stimuleert studenten om lid te worden 
van sportverenigingen in Harderwijk 

2019 

2. Innovatie: SOMA 
ontwikkelt zich tot 
kenniscentrum voor de 
infra 

Kwaliteit in de sector - Wij 
innoveren om optimaal aan 
te sluiten op de arbeidsmarkt 
van de toekomst 

2b1. Wij realiseren met het 
toeleverend onderwijs een 
soepele overgang vmbo-
mbo, in het bijzonder voor 
doorstroom naar onze niveau 
4-opleidingen 

Docenten doen onderzoek naar redenen waarom 
studenten niet opstromen naar een hoger niveau 

2019 

      Het SOMA College maakt een plan van aanpak om het 
onderwijsprogramma zo aan te passen dat de 
doorstroom naar een hoger niveau toeneemt 

2019 

    
 

Het SOMA College ontwikkelt onderwijsmodules die 
doorstroming naar een hoger mbo-niveau versoepelen 

2019 
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    2b2. Wij realiseren samen 
met het hbo een soepele 
doorstroming naar het 
vervolgonderwijs voor 
studenten die dat willen 

Het SOMA College ontwikkelt voor de niveau 4 
studenten een onderwijsmodule of keuzedeel gericht op 
doorstroom naar het hbo en voert dit uit 

2020 

      Het SOMA College past het onderwijsprogramma aan 
t.b.v. een goede doorstroom naar hbo of AD 

2020 

    2c1. Wij voeren 
vernieuwende betekenisvolle 
projecten met de bedrijfstak 
uit 

We verwerven 5 betekenisvolle student-projecten 2020-2022 

      Onderwijsteams verwerken projecten in curricula t.b.v. 
verbinding onderwijsproject, passend binnen kerntaken 
(certificaten) 

2021-2022 

    2c2. Wij innoveren onze 
opleidingen zodat zij 
aansluiten op de 
arbeidsmarktvraag van de 
toekomst 

Het SOMA College voert het programma 
Professionalisering graven uit 

2019-2022 

      De onderwijsteams zorgen dat in schooljaar 2019-20 
tenminste 5% van de lessen door externe experts wordt 
verzorgd. Per schooljaar wordt dit percentage 
heroverwogen met als doel een verdubbeling realiseren 

2019-2020 

      SOMA medewerkers benaderen potentieel geschikte 
personen als gastdocent 

2019 

      Bedenken en organiseren jaarlijks 4 masterclasses 2020 
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3. Medewerkers zijn 
betrokken en bevlogen 

Kwaliteit medewerkers - 
SOMA medewerkers vormen 
samen een professioneel 
team van vakmensen 

3a. Docenten beschikken 
over pedagogisch-
didactische kwaliteiten 
waarmee zij een veilige leer- 
en leefomgeving bieden 

De functiereeksen worden bijgesteld met aandacht voor 
resultaatgerichte competenties 

2019 

      Rolbeschrijvingen worden herzien, gericht op het beter 
begeleiden van kwetsbare jongeren. SLB (zorg) en 
BPV-begeleiding 

2019 

      In opleidingsaanbod docenten aanbod voor omgaan 
met kwetsbare jongeren opnemen 

2020 

    3c1. Docenten doen 
relevante werkervaring op 

Docenten geven aan bij welk bedrijf ze stage willen 
lopen en hoe dit bijdraagt aan hun onderwijstaken 

2019 

      HR ontwikkelt een beknopt plan met richtlijnen voor een 
docentstage 

2019 

      De stage wordt onderdeel van de gesprekkencyclus. 
Deze wordt opnieuw opgezet 

2019 

      De teamleiders faciliteren de stage in het rooster 2019 

    3c3. Medewerkers hebben 
een antenne voor de 
nieuwste ontwikkelingen en 
vertalen deze naar het 
onderwijs 

Teammanagers stimuleren vakinhoudelijke intervisie en 
betrekken dit in overleggen, vakdagen en 
bijeenkomsten 

2019 

      10 docenten delen hun actuele kennis met 10 collega’s 
in zogenaamde leerbijeenkomsten. Intervisie op het vak 
zowel OP als OBP 

2019 
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      SOMA ontwikkelt een scholingsprogramma voor 10 
docenten in hun rol als begeleider van studenten tijdens 
de complexe projectopdrachten die zij uitvoeren 

2019 

    3d1. Onze medewerkers zijn 
ambassadeurs van het 
SOMA College 

Medewerkers van het SOMA College stellen met elkaar 
vast wat het ambassadeurschap van het SOMA College 
voor hen betekent 

2019 

      Het SOMA College voegt vragen toe aan het MO over 
hoe SOMA medewerkers het ambassadeurschap 
invullen 

2019 

      Het ambassadeurschap is een criterium in de 
functionerings- en beoordelingsgesprekken 

2019 

      Management ontwikkelt samen met organisatie SOMA 
identiteit 

2020 

      De afdeling HRM herziet de loopbaanpaden en legt 
deze vast (lage score MO) 

2019 

    3d2. We kennen een actief 
loopbaanbeleid gericht op 
het behoud van onze 
vakmensen 

Management start strategische personeelsplanning 
waarin actief loopbaanbeleid centraal staat 

2020 

      HR ontwikkelt scholingsaanbod dat wordt ingericht als 
onderdeel van strategische personeelsplanning en voert 
dit uit 

2021 

4. SOMA verbindt een 
grote behoefte aan 
personeel in de markt 
aan een groot aanbod 
aan jongeren voor de 
opleidingen 

Samenwerking bedrijfsleven 
en onderwijs - Een plek voor 
alle jongeren die de sector in 
willen 

4b. We hebben een 
schakeltraject om jongeren 
met onvoldoende 
vooropleiding in te laten 
stromen in een niveau 3 
opleiding machinist 

Toelatingscommissie inrichten en onderzoek 
organiseren t.b.v. blijk van geschiktheid 

2020 

      We organiseren passende begeleiding voor kwetsbare 
jongeren 

2020 
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      We stemmen af met andere scholen in de regio met 
technische opleidingen om 'vluchtroutes' te voorkomen 

2020 

    4d. Wij bieden diensten aan 
derde partijen als landelijk 
kenniscentrum voor de infra 

Ontwikkelen dienstverleningspakket 'borging 
examinering' en aanbieden aan andere scholen. Dit 
betekent dat examinering van infraopleidingen bij 
SOMA in gesimuleerde omgeving plaatsvindt 

2020 

      4 masterclasses organiseren per jaar en uitnodigen 
infra scholen, i.s.m. UT 

2020 

      Ontwikkelen dienstverleningspakket waarbij wij 
curriculum ontwikkelen voor hele bedrijfstak en delen 
met andere instellingen 

2021 

      Ontwikkelen dienstverleningspakket waarbij wij 
opleidingen of delen van opleidingen overnemen van of 
verzorgen voor andere instellingen 

2021 
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Hoofdstuk 7 | Organisatie Kwaliteitsagenda 

7.1 Algemene projectorganisatie 

7.1.1 Stuurgroep 

De stuurgroep is eindverantwoordelijk voor het projectresultaat en voor het ter beschikking stellen van 

mensen en middelen. De stuurgroep bewaakt de uitvoering van het plan van aanpak en de financiën met 

betrekking tot de investeringen en exploitatie. Substantiële bijstellingen in dit plan van aanpak worden 

door de stuurgroep geaccordeerd.  

Het managementteam van het SOMA College heeft de rol van stuurgroep: 

- Anke van Bodegom, voorzitter College van Bestuur 

- Herman Meppelink, directeur onderwijs 

- Esther ter Avest, manager bedrijfsvoering 

De kwaliteitsagenda staat tenminste twee maal per jaar op de agenda van het managementteam. 

Het SOMA College kiest ervoor om de uitvoering van de kwaliteitsagenda ‘in de lijn’ te beleggen. De 

adviseur kwaliteitszorg en strategie ondersteunt het managementteam bij de uitvoering. 

Er is een tussentijdse audit voorzien (medio 2020). De audit vindt plaats in de vorm van een gesprek 

tussen de auditor, het managementteam en overige betrokkenen. De audit wordt opgeleverd aan de 

stuurgroep. 

7.1.2 Haalbaarheid en uitvoerbaarheid  

Het SOMA College heeft vier strategische thema’s beschreven in de kwaliteitsagenda. Met de uitvoering 

gaan wij gefaseerd aan de slag. Prioriteit voor de korte termijn hebben de kwaliteit van het onderwijs en 

de professionalisering medewerkers. Met de intensieve innovatieve projecten starten we later. 

De middelen die bestemd zijn voor de uitvoering van de kwaliteitsagenda zijn gekoppeld aan de uit te 

voeren activiteiten. Deze zijn uitgewerkt in benodigde fte, intern en extern. De gevraagde inzet is door de 

teamleiders meegenomen in de taakplanningen van de medewerkers. Op deze manier kunnen we 

medewerkers die ingezet worden voldoende ruimte geven in hun weekplanning. Dit maakt de uitvoering 

van de kwaliteitsagenda uitvoerbaar en haalbaar. 
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Hoofdstuk 8 | Meerjarenbegroting 

Hieronder staat in hoofdlijnen de meerjarenbegroting die wij hanteren. 

De begroting is indicatief. Hoewel wij een goed beeld hebben van de uit te voeren activiteiten en te 

behalen resultaten, evalueren we jaarlijks en bepalen we bij de opstelling van de jaarbegrotingen de 

focus voor dat jaar. Voor het jaar 2019 hebben we dit proces achter de rug en ligt de benodigde inzet 

vast. Deze komt geheel overeen met de indicatieve meerjarenbegroting in deze kwaliteitsagenda. 

 

€ € € € €

1a. Wij bieden een leer- en leefomgeving 

waarmee wij een passende context 

bieden om binnen SOMA een diploma te 

halen.

143.200 33.280 33.280 33.280 243.040

1b1. Wij hebben een visie op LOB en 

bieden begeleiding met aandacht voor 

warme overdracht van vo naar mbo en 

mbo naar hbo.

33.280 51.560 16.640 16.640 118.120

1b2. Wij bieden studenten een leer- en 

leefomgeving waarin goed burgerschap 

centraal staat.

41.600 33.280 33.280 33.280 141.440

2b1. Wij realiseren met het toeleverend 

onderwijs een soepele overgang vmbo-

mbo, in het bijzonder voor doorstroom 

naar onze niveau 4 opleidingen.

66.560 59.380 8.320 8.320 142.580

2b2. Wij realiseren samen met het hbo 

een soepele doorstroming naar het 

vervolgonderwijs voor studenten die dat 

willen.

16.640 56.560 0 0 73.200

2c1. Wij voeren vernieuwende 

betekenisvolle projecten met de branche 

uit.

0 82.200 164.400 164.400 411.000

2c2. Wij innoveren onze opleidingen zodat 

zij aansluiten op de arbeidsmarktvraag van 

de toekomst.

122.200 140.830 153.840 153.840 570.710

3a. Docenten beschikken over 

pedagogisch-didactische kwaliteiten 

waarmee zij een veilige leer- en 

leefomgeving bieden.

33.280 20.000 0 0 53.280

3c1. Docenten doen relevante 

werkervaring op.
33.280 33.280 33.280 33.280 133.120

3c3. Medewerkers hebben een antenne 

voor de nieuwste ontwikkelingen en 

kunnen deze naar het onderwijs vertalen

36.640 0 0 0 36.640

3d1. Onze medewerkers zijn 

ambassadeurs van het SOMA College.
89.320 33.280 0 0 122.600

3d2. We kennen een actief 

loopbaanbeleid gericht op het behoud van 

onze vakmensen.

0 20.000 40.000 40.000 100.000

4b. We hebben een schakeltraject om 

jongeren met onvoldoende vooropleiding in 

te laten stromen in een niveau 3 opleiding 

machinist.

0 36.510 33.280 33.280 103.070

4d. Wij bieden diensten aan derde partijen 

als landelijk kenniscentrum voor de infra.
0 94.840 178.680 178.680 452.200

616.000 695.000 695.000 695.000 2.701.000Totaal

2019 2020 2021 2022

2. Innovatie: SOMA 

ontwikkelt zich tot 

kenniscentrum voor de 

infra

3. Medewerkers zijn 

betrokken en bevlogen

4. SOMA verbindt een 

grote behoefte aan 

personeel in de markt aan 

een groot aanbod aan 

jongeren voor de 

opleidingen

Kwaliteit in de sector - 

Wij innoveren om 

optimaal aan te sluiten 

op de arbeidsmarkt van 

de toekomst

Kwaliteit van 

medewerkers - SOMA 

medewerkers vormen 

samen een 

professioneel team van 

vakmensen

Samenwerking 

bedrijfsleven en 

onderwijs - Een plek 

voor alle jongeren die de 

sector in willen

TotaalStrategisch doel Strategisch resultaat Operationele doelen

1. Goed uitdagend en 

toekomstgericht onderwijs

Kwaliteit onderwijs - 

SOMA biedt onderwijs 

dat voldoet aan de eigen 

kwaliteitseisen
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8.1 Besteding middelen aan rijksspeerpunten 

In hoofdstuk 3.2 staat een beschrijving van de rijksspeerpunten en de wijze waarop het SOMA College 

deze betrekt in de kwaliteitsagenda. Alle drie de rijksspeerpunten komen terug in de kwaliteitsagenda. 

Daarnaast heeft het SOMA College een vierde speerpunten toegevoegd. De verdeling van de middelen 

over de vier speerpunten is als volgt: 

Kwetsbare jongeren 1a, 3a € 296.320 

Gelijke kansen 1b1, 1b2, 2b1, 2b2, 4b € 578.410 

Aansluiting onderwijs-

arbeidsmarkt  

2c1, 2c2, 3c1, 3c3 € 1.151.470 

Buiten naar binnen 3d1, 4d € 647.800 

 

Het SOMA College ontvangt voor de kwaliteitsagenda € 2.701.000,- voor de periode van vier jaar. Met 

de bovengenoemde aandacht voor de rijksspeerpunten besteden wij ruim meer dan 1/3 van dit budget 

aan activiteiten die bijdragen aan het realiseren van verbeteringen op de rijksspeerpunten. 
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Hoofdstuk 9 | Verduurzaming 

Onze kwaliteitsagenda leidt tot duurzame verbetering. Met het opstellen van de kwaliteitsagenda hebben 

wij nadrukkelijk gekeken naar de verwachting die het werkveld in 2025 heeft van het onderwijs. We 

concludeerden dat het SOMA College onmogelijk in staat is om de vraag naar arbeidskracht in de infra 

te beantwoorden. Innovatie is noodzakelijk. Innovatie door ideeën te bedenken en te testen waarmee de 

bedrijfstak dezelfde kwaliteit en kwantiteit kan bieden maar met minder mensen. Hier zetten we in de 

kwaliteitsagenda onder meer op in.  

Wij willen de kwaliteitsagenda dan ook inzetten om ons onderwijs ook op de langere termijn zeker te 

stellen door ook op de langere termijn de juiste toegevoegde waarde te bieden. Dit doen wij door het 

innoveren van ons onderwijs in de vorm van kenniscentrumontwikkeling (ambitie 2) en door diensten aan 

te bieden aan andere scholen (ambitie 4). Tegelijkertijd werken we op de korte termijn aan de 

onderwijskwaliteit (ambitie 1) en de kwaliteit van medewerkers (ambitie 3). 

Voor studenten zijn de investeringen in de korte en de langere termijn zichtbaar. De zaken waar wij voor 

de korte termijn op inzetten, zijn thema’s die voor studenten belangrijk zijn. Voor medewerkers geldt dit 

ook. Afstemming met docenten toonde aan dat de verbetering van onderdelen van het MO waar slechter 

op gescoord is, prioriteit heeft. Verbetering is direct zichtbaar. 

De meest zichtbare winst denken wij te boeken op de middellange termijn. Samenwerking met de 

Universiteit Twente en het overnemen van taken van andere scholen mede met het gebruik van onze 

simulatie omgeving maken van ons leerpark een nog bruisender plek. 
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Hoofdstuk 10 | Doorlopen proces 

Het proces rond de totstandkoming van de Kwaliteitsagenda is als volgt gelopen. 

23 Mei 2018 

Het managementteam van het SOMA College heeft gezamenlijk de strategische kaders 2019-2022 

vastgesteld, inclusief de SWOT analyse. 

14 juni 2018 

Deze strategische kaders zijn in een bijeenkomst met 10 medewerkers uit het onderwijs, de 

ondersteuning en de campus omgezet in doelen. Daarbij is ook de koppeling gemaakt met de drie 

rijksspeerpunten. Afspraak is gemaakt om alle drie de rijksspeerpunten mee te nemen in de 

kwaliteitsagenda. 

11 september 2018  

Op 11 september hebben wij een ronde tafelbijeenkomst gehad met de externe stakeholders. We 

hebben gekozen voor een dwarsdoorsnede uit onze bedrijfstak en de voor ons belangrijkste 

bedrijfstakpartijen. Dit betrof: 

John Nales, VolkerWessels Telecom. Nike Bosma, VolkerWessels Telecom, Teus de Wit, Versluysgroep 

/ Bouwend NL, Harold Lever, Bouwend NL, Wim van Mourik, vanmourikbeekbergen / Cumela, Camille 

van der Harten, GeoBusiness NL, Frank Fiers, Civilion, George Kempenaar, Jansma Drachten. 

In de bijeenkomst stond de arbeidsmarkt in 2025 centraal, alsmede de rol van het onderwijs om jongeren 

voor te bereiden op deze arbeidsmarkt van de toekomst. De bijeenkomst is ingeleid door prof. dr. Ir 

André Dorée, hoogleraar Market & organization dynamics in construction industry van onze partner 

Universiteit Twente.  

De conclusies van de bijeenkomst hebben wij verwerkt in de kwaliteitsagenda. 

17 september 2018 

In een leerbijeenkomst op 17 september hebben we de uitgangspunten van de kwaliteitsagenda 

doorgenomen met alle docenten en ondersteunende medewerkers van het SOMA College.  

In deze bijeenkomst werd ingegaan op de uitvoerbaarheid van de kwaliteitsagenda door een goede 

verbinding tussen taken en middelen te maken en voldoende tijd vrij te maken voor een gedegen 

uitvoering van de Kwaliteitsagenda. Daarnaast werd het belang van het verwerken van de resultaten uit 

het medewerkersonderzoek en de JOB benoemd. 

De conclusies van de bijeenkomst hebben wij verwerkt in de agenda. 

2 oktober 2018 

Op 2 oktober hebben wij de concept kwaliteitsagenda doorgenomen met een groep betrokken studenten.  

Conclusies: 
 

 Studenten willen een steviger aanbod van keuzedelen dat beter aansluit op de opleiding. 

 Studenten delen de prioriteit in de kwaliteitsagenda om meer betrokkenheid van het bedrijfsleven 
te hebben, in de vorm van gastlessen, vooral in het derde leerjaar. 
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 Studenten willen dat elk studiejaar start met een duidelijke studieplanning zodat duidelijk is wat 
behaald moet worden. 

3 oktober 2018 

Op 3 oktober hebben we de kwaliteitsagenda in conceptvorm besproken met de Raad van Toezicht. 

De Raad van Toezicht is akkoord. 

15 oktober 2018 

Op 15 oktober is de Kwaliteitsagenda vastgesteld in een vergadering van de Ondernemingsraad.  

Ondernemingsraad is akkoord. 

 

Conclusie: Draagvlak voor de kwaliteitsagenda 

De input van medewerkers, studenten en externe stakeholders hebben wij in de kwaliteitsagenda 

kunnen verwerken. Medewerkers, studenten en onze belangrijkste externe stakeholders ondersteunen 

en voelen zich verbonden met de ambities in de kwaliteitsagenda 2019-2020.  

 


