
 

 

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De indicatieve prijzen zijn inclusief de kosten voor de keuzedelen en 

inclusief de korting op leermiddelen via Concreet. 

1.   

  

Indicatie Kosten BBL opleidingen SOMA College 
cursusjaar 2022 – 2023  

 
Cursusgeld 
 
Cursusgeld 

Cursusgeld 2022-2023  niveau 1 en 2     € 258 

    niveau 3 en 4     € 624 

 

Iedere student die een BBL opleiding volgt en die bij aanvang van het schooljaar (1 augustus 2022) 18 jaar of ouder 

is, moet het wettelijk verplichte cursusgeld betalen. Je krijgt hiervoor een factuur van het SOMA College 

 

Kosten leermiddelen 
 

Machinist Grondverzet (Harderwijk) (niveau 3) 
Leermiddelen    leerjaar 1    € 200    

     leerjaar 2     € 200 

     leerjaar 3    € 100 

   

Bijdrage leerbedrijf    leerjaar 1    € 3.600    

     leerjaar 2    € 3.600 

 

Machinist wegenbouw (Harderwijk) (niveau 3) 
Leermiddelen    leerjaar 1    € 200   

     leerjaar 2     € 100 

   

Bijdrage leerbedrijf    leerjaar 1    € 3.600    

     leerjaar 2    € 3.600 

 

Machinist Grondverzet (Zwolle) (niveau 3) 
Leermiddelen    leerjaar 1    € 200 

     leerjaar 2    € 150 

     leerjaar 3    € 150 

 

Machinist Grondverzet (Harderwijk, 1 dag in de week) (niveau 3) 
Leermiddelen    leerjaar 1    € 200    

     leerjaar 2    € 150 

 

 



 

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De indicatieve prijzen zijn inclusief de kosten voor de keuzedelen en 

inclusief de korting op leermiddelen via Concreet. 

 
2. 

 

Allround technicus voertuigen en mobiele werktuigen (niveau 3) 

Leermiddelen    leerjaar 1    € 750   

     leerjaar 2    € 400 

     leerjaar 3    € 400 

 

Bijdrage leerbedrijf   per leerjaar    € 1.150 

 

 

Technisch specialist mobiele werktuigen (niveau 4) 

Leermiddelen    Verkort traject (kopopleiding)  € 550  

 

Bijdrage leerbedrijf   per leerjaar    € 1.150  

 

Middenkaderfunctionaris Landmeetkunde (niveau 4) 

Leermiddelen    leerjaar 1    € 300 

     leerjaar 2    € 150   

     leerjaar 3    € 50 

     leerjaar 4    € 100 

 

 

Middenkader uitvoerder bouw/infra (niveau 4) 

Leermiddelen    leerjaar 1    € 100  

     leerjaar 2    € 200   

     leerjaar 3    € 100 

     leerjaar 4    € 400  

 

Middenkader uitvoerder bouw/infra (niveau 4) 

Leermiddelen   Verkort traject (kopopleiding)    

     leerjaar 1    € 100  

     leerjaar 2    € 400  

 

 

Opperman bestratingen (niveau 2) 

Leermiddelen    leerjaar 1    € 100   

     leerjaar 2    € 200 

 

Bijdrage leerbedrijf   per leerjaar    € 985 

 

 

 

 



 

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De indicatieve prijzen zijn inclusief de kosten voor de keuzedelen en 

inclusief de korting op leermiddelen via Concreet. 

 
3. 

 

Straatmaker (niveau 3) 

Leermiddelen    leerjaar 1    € 100    

     leerjaar 2     € 200 

     leerjaar 3    € 100 

 

Bijdrage leerbedrijf   per leerjaar    € 985 

 

 

 

Vakman GWW  (niveau 2) 

Leermiddelen    leerjaar 1    € 100   

     leerjaar 2    € 250 

 

Bijdrage leerbedrijf   per leerjaar    € 985 

 

Vakman GWW met interesse tot machinist (niveau 2) 

Leermiddelen    leerjaar 1    € 100   

     leerjaar 2    € 250 

 

Bijdrage leerbedrijf   per leerjaar    € 985 

 

 

Allround Vakman GWW  (niveau 3) 

Leermiddelen    leerjaar 1    € 100    

     leerjaar 2    € 200 

     Leerjaar 3    € 100 

 

Bijdrage leerbedrijf   per leerjaar    € 985 

 

 

 

Beton Timmerman (niveau 2)** 

Leermiddelen    leerjaar 1    € 350   

     leerjaar 2    € 300  

    

 

 

Allround Beton Timmerman (niveau 3)** 

Leermiddelen    leerjaar 1    € 350   

      leerjaar 2    € 300 

 

 



 

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De indicatieve prijzen zijn inclusief de kosten voor de keuzedelen en 

inclusief de korting op leermiddelen via Concreet. 

 
4. 

 

Uitvoerder Gespecialiseerde Aannemerij Civiele Betonwerken (niveau 4)** 

Leermiddelen    leerjaar 2    € 350    

     leerjaar 3    € 300 

 

** Bijdrage leerbedrijf (incl overnachting) per leerjaar    € 6.000 

De facturatie van dit bedrag wordt gedaan door Civilion 

 

 

Overige kosten 
Naast het cursusgeld en de leermiddelen heb je ook onderwijsbenodigdheden nodig zoals een laptop en vei-

ligheidskleding.  Details van de leermiddelenlijsten per opleiding en de onderwijsbenodigdheden zijn te vinden 

op www.start.soma-college.nl 

Mocht je tijdens je opleiding gebruik willen maken van de overnachtingsmogelijkheid op de campus dan zijn 

hier ook kosten aan verbonden, zie hiervoor onze website: www.soma-college.nl/studeren-bij-soma/kosten 

 

 

 

 

http://www.start.soma-college.nl/

