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Bijdragen voor de campus 2023 – 2024 
Omdat het SOMA College dé opleiding is binnen de grond-water-en wegenbouw (GWW), verwelkomen 
we elk jaar deelnemers uit heel Nederland. Vandaar dat we de mogelijkheid bieden op de campus te 
overnachten. Voor deze overnachtingen betaal je een bijdrage per periode. Met deze bijdrage kun je 4 
nachten per week terecht op de campus. Het SOMA College zorgt met deze bijdrage niet alleen voor een 
slaapplaats, maar ook zijn er altijd woonbegeleiders aanwezig waarbij je met al je vragen terecht kunt. 
Ook worden de centrale ruimtes van de woongebouwen schoongemaakt.  
 
Onze campus heeft 78 vierpersoonskamers. Hierbij delen vier personen een slaapkamer. De woonkamer 
wordt gedeeld met vier slaapkamers (12 personen). Op iedere verdieping zijn centrale sanitaire voorzie-
ningen. Voor meisjes zijn er aparte kamers met eigen sanitair. Standaard is het volgende op de slaapka-
mers aanwezig (zowel voor BOL- als BBL-deelnemers dus): 4 bedden en 4 kasten. Een woonkamer be-
staat uit een zithoek met televisie, eethoek en een pantry met koelkasten, magnetron, waterkoker, koffie-
zetapparaat en een tosti-ijzer. Het afwisselende gebruik van de kamers door BOL- en BBL-studenten be-
tekent dat er geen persoonlijke bezittingen op de slaapkamer en woonkamer kunnen blijven op het mo-
ment dat jouw lesperiode erop zit.  
 
De onderstaande prijzen zijn exclusief een nog nader vast te stellen afzonderlijke energietoeslag.  
Ter indicatie de energietoeslag in 2022-2023 bedraagt voor een heel jaar € 650, voor een  
half jaar € 325, BBL opleiding 8 weken € 130, BBL opleiding 17 weken/1 nacht € 70. 
 
BOL OPLEIDINGEN 

 
Machinist grondverzet en wegenbouw (niveau 3)        
Bijdrage wonen 1e leerjaar   1 jaar     € 2.570 
Bijdrage wonen 2e leerjaar   ½ jaar     € 1.290 
Bijdrage wonen 3e leerjaar   ½ jaar     € 1.290 
 
Allround technicus voertuigen en mobiele werktuigen (niveau 3)      
Bijdrage wonen 1e leerjaar   1 jaar     € 2.570 
Bijdrage wonen 2e leerjaar   ½ jaar     € 1.290 
Bijdrage wonen 3e leerjaar   ½ jaar     € 1.290 
 
Technisch specialist mobiele werktuigen (niveau 4)        
Bijdrage wonen 1e leerjaar   1 jaar     € 2.570 
Bijdrage wonen 2e leerjaar   1 jaar     € 2.570 
Bijdrage wonen 3e leerjaar   ½ jaar     € 1.290 
Bijdrage wonen 4e leerjaar   ½ jaar     € 1.290 
 
Middenkader uitvoerder Bouw/Infra (verkort traject) (niveau 4)      
Bijdrage wonen verkort traject (kopopleiding) 19 weken    € 1.090   
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BBL OPLEIDINGEN 

 
Machinist Grondverzet- wegenbouw (niveau 3)       
Bijdrage wonen 1e leerjaar   8 weken    € 795 
Bijdrage wonen 2e leerjaar   8 weken    € 795 
 
Allround technicus voertuigen en mobiele werktuigen (niveau 3)     
Bijdrage wonen 1e leerjaar   8 weken    € 795 
Bijdrage wonen 2e leerjaar   8 weken    € 795 
Bijdrage wonen 3e leerjaar   8 weken    € 795 
 
Technisch specialist mobiele werktuigen (niveau 4)       
Bijdrage wonen verkort traject (kopopleiding) 8 weken    € 795 
 
Opperman bestratingen (niveau 2)         
Bijdrage wonen 1e leerjaar   17 weken, 1 overnachting  € 530 
Bijdrage wonen 2e leerjaar   17 weken, 1 overnachting  € 530 
 
Straatmaker (niveau 3)            
Bijdrage wonen 1e leerjaar   17 weken, 1 overnachting  € 530 
Bijdrage wonen 2e leerjaar   17 weken, 1 overnachting  € 530 
 
Vakman GWW (interesse tot machinist) (niveau 2)       
Bijdrage wonen 1e leerjaar   17 weken, 1 overnachting  € 530 
Bijdrage wonen 2e leerjaar   17 weken, 1 overnachting  € 530 
 
Allround Vakman GWW (niveau 3)         
Bijdrage wonen 1e leerjaar   17 weken, 1 overnachting  € 530 
Bijdrage wonen 2e leerjaar   17 weken, 1 overnachting  € 530 
 
 
 
*Het aantal werkelijk aangeboden lesweken in een schooljaar is niet van invloed op het totaalbedrag dat 
moet worden voldaan voor het betreffende schooljaar. 
 


