
 

 

Deze bedragen zijn tot stand gekomen op basis van het aantal geplande lesweken voor het schooljaar 2019 – 2020.  Alle bedra-

gen zijn inclusief 9% BTW. 

Bezoekadres 

Ceintuurbaan 2 
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3840 AH Harderwijk 

 

0341 - 499 100 

info@soma-college.nl 

www.soma-college.nl 

 

Kosten voor de campus leerjaar 2020 – 2021 

 

 

Voor het verblijf op de campus betaal je een bijdrage per periode. De faciliteit van Wonen is dan be-

schikbaar van maandag tot en met vrijdag inclusief 24 uurs begeleiding. Er is altijd iemand aanwezig 

voor het geval er iets aan de hand is of als je hulp nodig hebt. 

 

Via een planning word je ingedeeld in 1 van 89 kamers die je deelt met 3 andere jongeren. De kamers 

voor de meiden zijn 2 persoonskamers.  

 

De slaapruimtes zijn gemeubileerd waardoor je enkel je eigen bedlinnen mee hoeft te nemen. De geza-

menlijke leefruimtes zijn volledig ingericht. Er is een zithoek met TV en een pantry voorzien van koelin-

gen, magnetrons, diverse apparaten en voldoende servies en bestek. Er is geen fornuis dus je kunt er 

niet zelf koken. 

 

Omdat BOL- en BBL-studenten elkaar periodiek afwisselen is opslag van persoonlijke spullen niet mo-

gelijk. Tijdens deze wissels is een eindschoonmaak inbegrepen. 

 

 

BOL OPLEIDINGEN 

 

Machinist Grondverzet (niveau 3)         

Bijdrage wonen 1e leerjaar   1 jaar     € 2.210 

Bijdrage wonen 2e leerjaar   ½ jaar     € 1.105 

Bijdrage wonen 3e leerjaar   ½ jaar     € 1.105 

 

Allround Monteur Mobiele Werktuigen (niveau 3)       

Bijdrage wonen 1e leerjaar   1 jaar     € 2.210 

Bijdrage wonen 2e leerjaar   ½ jaar     € 1.105 

Bijdrage wonen 3e leerjaar   ½ jaar     € 1.105 

 

Uitvoerder Bouw en Infra/Middenkaderfunctionaris Landmeetkunde (niveau 4)   

Bijdrage wonen 1e leerjaar   30 weken    € 1.900 

Bijdrage wonen 2e leerjaar   30 weken    € 1.900 

Bijdrage wonen 3e leerjaar   20 weken    € 1.260 

 

Bijdrage wonen verkort traject (kopopleiding) 26 weken    € 1.650  

  



 

Deze bedragen zijn tot stand gekomen op basis van het aantal geplande lesweken voor het schooljaar 2019 – 2020. Alle bedragen 

zijn inclusief 9% BTW. 

  

 

BBL OPLEIDINGEN 

 

Machinist Grondverzet (niveau 3)         

Bijdrage wonen 1e leerjaar   8 weken    € 720 

Bijdrage wonen 2e leerjaar   8 weken    € 720 

Bijdrage wonen 3e leerjaar   8 weken    € 720 

 

Allround monteur Mobiele Werktuigen (niveau 3)       

Bijdrage wonen 1e leerjaar   8 weken    € 720 

Bijdrage wonen 2e leerjaar   8 weken    € 720 

Bijdrage wonen 3e leerjaar   8 weken    € 720 

 

Technicus Mobiele Werktuigen (niveau 4)        

Bijdrage wonen leerjaar    8 weken    € 720 

 

Opperman bestratingen (niveau 2)         

Bijdrage wonen 1e leerjaar   17 weken, 1 overnachting  € 490 

Bijdrage wonen 2e leerjaar   17 weken, 1 overnachting  € 490 

 

Straatmaker (niveau 3)           

Bijdrage wonen 1e leerjaar   17 weken, 1 overnachting  € 490 

Bijdrage wonen 2e leerjaar   17 weken, 1 overnachting  € 490 

 

Vakman GWW (niveau 2)          

Bijdrage wonen 1e leerjaar   17 weken, 1 overnachting  € 490 

Bijdrage wonen 2e leerjaar   17 weken, 1 overnachting  € 490 

 

Allround Vakman GWW (niveau 3)         

Bijdrage wonen 1e leerjaar   17 weken, 1 overnachting  € 490 

Bijdrage wonen 2e leerjaar   17 weken, 1 overnachting  € 490 

 

 

 

Het aantal werkelijk aangeboden lesweken in een schooljaar is niet van invloed op het totaalbedrag dat 

moet worden voldaan voor het betreffende schooljaar. 

 

 

 

 

 

 

 


