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Welke documenten 
vind je waar?
Om jou inzicht te geven in 
het juiste verloop van je 
opleiding maakt het SOMA 
College gebruik van het 
programma Magister, het 
Studentenportaal en de 

website. In Magister staat 
je OER, het onderwijs- 
en examenreglement, 
waarin beschreven 
is hoe je opleiding is 

opgebouwd. In Magister 
staan ook de studiewijzers 

met info over je lesmateriaal, 
leermiddelen en de lesstof.

Website
Op de website vind je 
algemene informatie. 
Daarnaast vind je op 
www.soma-college.nl/
downloads een aantal 
documenten die op deze 
manier ook toegankelijk 
zijn voor ouders/verzorgers 
zoals financieel reglement, 
campus reglement, 
algemene voorwaarden 
onderwijsovereenkomt, 
voorwaarden praktijk- 
overeenkomst en opgave 
BPV formulier.

Studentenportaal
Op het Studentenportaal 
staat alle info die je nodig 
hebt voor studeren aan het
SOMA College. Zo 
vind je daar actuele 
nieuwsberichten, 
lesmateriaal, jaar- en 
examenplanning en de 
‘weten en regelen’ omgeving. 
De ‘weten en regelen’ 
omgeving bevat alle handige 
en noodzakelijke informatie 
die je nodig hebt tijdens 
je studie.  Ook vind je daar 
het studentenstatuut. In dit 
statuut staan jouw rechten 
en plichten als student van 
het SOMA College.  

Hartelijk welkom op het SOMA 

College! Met dit ‘wegwijs boekje’ 

helpen we je om je voor te bereiden 

op het nieuwe schooljaar en om de 

weg te vinden binnen de school en 

op de campus. 
Leermiddelen en onderwijsbenodigdheden  

Op start.soma-college.nl vind je per opleiding de informatie 

over je introductie, het aanschaffen van leermiddelen, 

onderwijsbenodigdheden en een kostenoverzicht.

Tip: download de 

sharepoint app, hiermee 

kom je gemakkelijk op 

het studentenportaal 

en kan je instellen 

pushberichten te 

ontvangen wanneer  er 

nieuwe nieuwsberichten 

geplaatst zijn. 

Magister kun je 
downloaden op je 
telefoon of ander 
device via de App 
store of Google 
Play. 



SER
VICE

Bijvoorbeeld

 Ziek- en betermeldingen

 Aanvraag nieuwe schoolpassen

 Formulieren van DUO en andere officiële instanties

 Vragen over facturen

 Wijzigingen in je persoonlijke gegevens 

 (NAWgegevens, e-mailadres, telefoonnummers)

 In- en uitschrijving van de campus

Het Servicepunt - in gebouw 200, receptie 
begane grond - is je contactpunt voor alle 
administratieve zaken die te maken hebben 
met jouw opleiding. 

Ziekmelden
Als je jonger bent dan 18 

dan moeten je ouders/

verzorgers je ziek melden bij 

het Servicepunt en óók via 

het telefoonnummer van de 

campus als je op de campus 

verblijft. Studenten van 18 

jaar of ouder melden zich 

ziek bij het Servicepunt en 

ook op de campus als hij/zij 

op de campus verblijft. 

Voor het weer beter melden 

geldt hetzelfde: de ouder/ 

verzorger of de 18+ student 

meldt weer beter bij het 

Servicepunt en op de campus. 

Ziek- en beter melden kan 

telefonisch voor schooltijd, 

vanaf 07:45 ’s morgens via 

0341 - 499 100. Bel je eerder? 

Spreek dan de voicemail in 

met duidelijke vermelding 

van je naam en klas. 

Verlof aanvragen
Verlof vraag je digitaal 

aan via het formulier op 

het studentenportaal. Het 

formulier vind je onder 

kopje Weten en regelen >

Servicepunt > Verlof 

aanvragen 

Aanvraag examens 
en vrijstellingen
Het aanvragen van examens 

en vrijstellingen gaat digitaal 

via het studentenportaal. 

Bij ‘weten en regelen’ vind 

je de kop Examinering en 

daaronder staat examen-

aanvragen en aanvraag 

vrijstellingen. 

ICT en de helpdesk
Heb je te maken met een 

ICT-storing, of heb je vragen 

of advies nodig over 

ICT, dan kun je altijd bij de 

helpdesk terecht via  

helpdesk@soma-college.nl 

of telefoon 0341 - 499 144.

Inloggen
Om in te kunnen loggen 

op het studentenportaal, 

Magister, Office365 en je 

SOMA College e-mail heb 

je een wachtwoord en een 

gebruikersnaam nodig. 

Je gebruikersnaam is je 

studentnummer (zes cijfers 

lang).  

Het wachtwoord kun je zelf 

instellen onder het kopje 

Studentenportaal op de 

website soma-college.nl/

studentenportaal
 
 

Email
Je krijgt een emailadres van 

school. Check de inbox van 

jouw schoolmail regelmatig, 

via dit e-mailadres houden 

wij je op de hoogte over 

schoolzaken.

Tip! Koppel het SOMA 

College e-mailadres aan je 

privé e-mailadres. 

Zie hiervoor de handleiding 

op het studentenportaal 

op Weten & Regelen - 

praktische ICT zaken.

 

 

 

 

Draadloos netwerk
Overal op het SOMA 

College en op de campus 

is draadloos internet 

beschikbaar. Als student 

maak je gebruik van het 

netwerk Wifi_SomaStudent. 

Via dit draadloos netwerk 

heb je toegang tot internet 

in alle lokalen, in de keten 

op de terreinen en op de 

campus. De beveiligingscode 

is verkrijgbaar bij de helpdesk, 

en wordt aan je verstrekt 

tijdens de introductie.

Rooster, jaar- en 
examenplanning
De actuele informatie 

over je rooster vind je in 

Magister. De jaarplanning 

van het schooljaar staat 

op de homepagina op het 

studentenportaal.

0341 - 499 100 
INFO@SOMA-COLLEGE.NL



Omdat het SOMA College een landelijke school is, 
verwelkomen we elk jaar studenten uit heel Nederland. 
Daarom is er de mogelijkheid om op de campus te 
overnachten.

DE
CAM
PUS

Reglement

Op het studentenportaal staat het Reglement campus. 

Hierin kun je de afspraken over het gebruik maken van 

de campus nog eens teruglezen.

Als je een BBL-opleiding volgt, dan 

schrijf je je per cursusjaar in voor een 

overnachtingsplek op de campus. Dit doe je 

door middel van de ‘overeenkomst campus’. 

Deze overeenkomst is 1 jaar geldig.

Medische zaken
Zorg dat je altijd een (kopie van) je zorgpas 

bij je hebt. Stel de groepsbegeleiders in de 

eerste week al op de hoogte van eventuele 

medische bijzonderheden. Bijvoorbeeld bij 

gebruik van medicatie, ziekten en/of

allergieën.

Spullen op de kamers
Je deelt je kamer op de campus met andere 

Door de week overnachten
Je schrijft je in voor de campus door 

het invullen en ondertekenen van een 

overeenkomst. 

BOL-studenten ontvangen bij aanvang 

van hun opleiding de ‘Overeenkomst 

Campus’ (het huurcontract). Dit is tijdens de 

inschrijvingsprocedure al gebeurd. Je bent na 

ondertekening voor de duur van de opleiding 

ingeschreven voor een overnachtingsplek.

Door de stages in het tweede en derde 

leerjaar zijn de studenten een half jaar in 

Harderwijk. De bijdrage voor het tweede en 

derde leerjaar is daarom lager. 

 

studenten. Een woonkamer bestaat uit een 

zithoek, eet-hoek, een pantry met koelkast. 

De pantry’s zijn volledig ingericht. De 

slaapkamers zijn voor 2 of 4 personen en zijn 

ingericht met bed (kussen en dekbed) en een 

kast. Je neemt in feite alleen toiletspullen en 

beddengoed mee! 

 

In principe verblijf je het grootste deel van het 

jaar in dezelfde kamer. Maar er kan zich een 

aanpassing voordoen in de indeling vanwege 

een vakantie of een wijziging. 

Je neemt je spullen dan mee naar huis. Er is 

helaas geen ruimte om dingen op te slaan.



Sanitair
Elke verdieping heeft centrale sanitaire 

voorzieningen die gedeeld worden. Voor 

meisjes zijn er aparte kamers met eigen 

sanitair.

Indeling op de kamers
De groepsbegeleiders maken de 

kamerindeling. In principe slaap je bij 

klasgenoten op een kamer. De indeling is 

zorgvuldig gepland maar ruilen is mogelijk 

in de eerste lesweek en altijd in overleg met 

groepsbegeleiders.

Wijzigingen tijdens het schooljaar
Als je je tijdens het schooljaar voor de 

campus wilt uit- of inschrijven, dan kun je dit 

schriftelijk bij het Servicepunt regelen. 

De opzegtermijn voor uitschrijving is: 

  voor BOL-opleidingen: 2 lesweken

  voor BBL-opleidingen: 2 weken voor de 

start van de nieuwe lesweken

 

Recreatieruimte
In gebouw 130, tegenover het kantoor van de 

groepsbegeleiders is de recreatieruimte. Hier 

kunnen alle studenten gebruik van maken. 

We organiseren Europa League en 

Champions League avonden. Er is een 

voetbaltafel, dartbord, een PS4 en een 

Arcadekast plus verschillende bord- en 

kaartspelletjes. Elke avond rond half 7 

zetten we ‘n bakkie koffie voor wie wil! Als 

je zelf leuke ideeën of initiatieven hebt dan 

kun je dat zeker met de groepsbegeleiders 

opnemen. We willen graag dat de 

recreatieruimte een leuke plek is voor 

iedereen om te zijn! Ook hebben zijn er leuke 

kortingskaarten verkrijgbaar voor diverse 

activiteiten, denk bijvoorbeeld aan karten, 

walibi en bioscoopkaarten.

Restaurant en supermarkt
Op het Bouw & Infrapark is in gebouw 140 

een restaurant aanwezig waar je voor ontbijt, 

lunch en warm avondeten terecht kunt. Op 

loopafstand van het park is een supermarkt 

aanwezig.

LET OP: afmeldingen bij de 

groepsbegeleiders geven geen recht op 

restitutie van de campuskosten.

NERGENS 
ANDERS IS 
HET LEUKER 
OM HET VAK 
TE LEREN!



Veiligheid
Op onze school en in de sector waarvoor 
wij opleiden gelden speciale regels rondom 
veiligheid. Dit kan ook niet anders als je kijkt naar 
de machines en materialen die gebruikt worden.

Het dragen van veiligheidsschoenen en een 
overall tijdens praktijklessen is verplicht. 
Ook is het dragen van korte broeken op de 
oefenterreinen en in de praktijklokalen niet 
toegestaan.

Op de oefenterreinen is het dragen van een
veiligheidshelm en veiligheidshesje verplicht.

Op plaatsen waar dit aangegeven staat of 
door de docent wordt opgedragen, is het 
dragen van een veiligheidsbril verplicht.
Dit geldt ook voor het gebruik van 
gehoorbescherming. In de praktijklessen zijn 
oorkappen te verkrijgen.

Alle andere veiligheids- maatregelen door 
docenten opgedragen, moeten worden 
opgevolgd.

Het dragen van sieraden en horloges tijdens 
de praktijklessen is niet toegestaan.       

Op het terrein 
Op het Bouw & Infra Park waar het SOMA 
College gevestigd is, is de wegenverkeerswet 

van kracht. Bij overtreding hiervan volgt 
ontzegging van de toegang (van het voertuig) 
tot het terrein.

Auto’s, motoren, bromfietsen en fietsen 
worden geparkeerd of gestald op de 
daarvoor bestemde plaatsen. Auto’s alleen 
op parkeerterrein P3 parkeren. Studenten 
die gebruik maken van de campus mogen op 
parkeerterrein P7 parkeren. Fietsen mogen in 
de stalling bij P4 worden neergezet of in de 
stalling bij de Campus. Het SOMA College 
draagt geen verantwoordelijkheid voor diefstal 
of beschadigingen aan voertuigen

Rookvrije school
Jongeren moeten rookvrij 
kunnen opgroeien. Daar hoort 
een rookvrij onderwijsterrein bij.
Scholen zijn verplicht om 
een rookvrij schoolterrein te 
hebben. Dit geldt ook voor het 
SOMA College. Roken mag alleen in de door 
Bouw & Infra Park aangewezen rookzones. 
Het SOMA College verwacht van alle rokende 
studenten en medewerkers dat zij uitsluitend 
in deze speciale zones roken, en niet op 
andere plekken.

Foto’s, films en geluidsopnamen maken
Wij houden ons aan de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
De AVG is de wetgeving rondom privacy. 
Zelfgemaakte foto’s, films of geluidsopname 
van anderen binnen het SOMA College zijn 
daarom niet toegestaan om te delen op 
welke wijze dan ook. Denk hierbij ook aan he 
delen op Social Media kanalen. 

VEILIGHEID

       LET OP: Klompen zijn geen veiligheids- 

schoenen. Het dragen van klompen 

in de gebouwen of op 

de oefenterreinen is niet 

toegestaan. CON
TACT

Dhr. M. van den Berg
Opleidingen: BOL/BBL Monteurs en 

Betonopleidingen

06 - 13 912 933

martin.vandenberg@soma-college.nl 

Mw. M. Schaap
Opleidingen: BOL/BBL Machinisten 

06 – 13 703 015

maaike.schaap@soma-college.nl

Dhr. R. Smit 
Opleidingen: Straatmakers,

(allround) vakman GWW, 

Uitvoerders, Landmeetkunde

06 - 22 072 565

rene.smit@soma-college.nl

Overig

Campus
De groepsbegeleiding is van 

maandag tot en met vrijdag, 24 uur 

per dag bereikbaar.

06 – 22 525 442

campus@soma-college.nl 

Servicepunt
0341 – 499 100 

servicepunt@soma-college.nl

Examenbureau
Mw. E. ter Avest

Hoofd Examenbureau

06 - 13 235 708

examenbureau@soma-college.nl

BPV-begeleiders
De contactgegevens van de

BPV-begeleiders vind je op het

studentenportaal onder het

kopje BPV bij ‘weten en regelen’.

Decanaat
Mw. D. Klos 
06 - 82 842 377

decanaat@soma-college.nl

Vertrouwenspersoon
Mw. M. Ruiter
06 – 13 605 368

marrielle.ruiter@soma-college.nl

Dhr. W. Simmelink
06 – 13 968 107

wilfried.simmelink@soma-
college.nl

Bestuur en directie
Dhr. K. Stephan
voorzitter College van Bestuur

0341 – 499 119

koen.stephan@soma-college.nl

Mw. E. ter Avest
directeur bedrijfsvoering

06 - 13 235 708

esther.teravest@soma-college.nl

SOMA College
Bezoekadres
Ceintuurbaan 2

3847 LG Harderwijk

Postadres
Postbus 332

3840 AH Harderwijk

0341 – 499 100

info@soma-college.nl
www.soma-college.nl

Locatie Den Bosch
Bezoekadres
Civilion

Amerikastraat 7-11

5232 BE ‘s-Hertogenbosch

085 – 273 8315 

info@civilion.nl
www.civilion.nl 

Locatie Zwolle
Bezoekadres
Deltion College

Mozartlaan 15

8031 AA Zwolle

038 – 850 30 00

info@deltion.nl 
www.deltion.nl

Locatie Waddinxveen
Bezoekadres
SPG Zuid Holland

Kanaaldijk 11

2741 PA 

Waddinxveen

0341 – 49 91 00

info@spg-infra.nl 
www.spg-infra.nl

Locaties Opleidingsmanagers

/ @SOMACollege

/ @SOMACollege

/ @SOMACollege

Social



DÉ VAK
OPLEIDING

VOOR DE 
INFRA, GEO EN 

BETONBOUW

SOMA-COLLEGE.NL


