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Zelf bestellen of doet het SOMA College dat voor jou? 

Een nieuwe opleiding of het volgende leerjaar, voor beide heb je een boekenpakket en licenties nodig. Wij 

sturen je per post een antwoordstrook met daarin de vraag of jij je boekenpakket door school laat bestellen of 

dat jezelf je boeken besteld.   

 

Hieronder geven we per optie wat informatie. 

 

Optie 1: SOMA College besteld het boekenpakket en licenties voor je. 

Optie 2: Zelf boekenpakket en licenties bestellen, advies is om te bestellen via https://leermiddeleninfra.shop 

 

Let op: In het boekenpakket zitten ook schoolboeken van het SOMA College zelf, deze zijn echt alleen bij 

https://leermiddeleninfra.shop te bestellen. Hier staan alle leermiddelen voor jouw opleiding bij elkaar 

gebundeld. 

 

Betalen en uitdelen 

De kosten voor het boekenpakket en de licenties zijn altijd voor jou als student. Het grootste verschil tussen je 

boeken laten bestellen via het SOMA College of zelf bestellen is de wijze van betaling en uitgifte. 

 

Optie 1: Wanneer jij boekenpakket en licenties via het SOMA College besteld, word er aan het begin van het 

schooljaar een uitgifte dag georganiseerd en kun jij ter plekke jouw boekenpakket afhalen en betalen via de pin. 

 

Let op: Het is niet mogelijk om deze kosten op factuurbasis te betalen, ook niet als je werkgever deze kosten 

betaald. Je zult deze dan zelf bij je werkgever moeten declareren. 

 

Optie 2: Wanneer jij je boekenpakket en de licenties zelf besteld, word alles naar het door jou opgegeven adres 

verstuurd en betaal je online. 

 

Licenties  

Voor beide opties geldt dat de taal en rekenlicenties vooraf worden betaald, maar dat de uitgifte plaats vindt 

door de docent tijdens de 1e les van het betreffende vak. Hiermee willen we voorkomen, dat studenten 

tussentijds hun licentie kwijt raken. 

 

BPV-map 

Studenten die hun boekenpakket via SOMA College bestellen betalen deze vooraf en ontvangen deze van de 

BPV-begeleider tijdens de 1e les. De studenten die gekozen hebben om hun boekenpakket zelf te bestellen, 

daarvan wordt verwacht dat hij of zij de BPV-map bij start van het nieuwe schooljaar fysiek bij zich heeft. 

Goed om te weten: De BPV-map geldt voor de gehele opleiding. 
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Boekenpakket en licenties 

Onderstaand vind je het boekenpakket en licenties die jij voor jouw opleiding en leerjaar nodig hebt: 

 
 

We hebben getracht alle informatie kort, maar krachtig terug te laten komen in bovenstaand overzicht. Op het 

boekenpakket en licenties zijn wel een aantal aanvullingen van toepassing, waar we je graag hieronder meer 

over vertellen. 

 

Toeslag 

Het bestellen, regelen en uitdelen van het boekenpakket doet het SOMA College in samenwerking met 

Wedding Nederland B.V. Om die reden wordt er voor elk leermiddel, wat elders wordt ingekocht een toeslag 

gerekend van € 1,50 per leermiddel / licentie. De eigen SOMA College boeken vallen buiten deze toeslag 

regeling.  

 

Wanneer de student zijn boekenpakket laat regelen via het SOMA College wordt je als student volledig 

ontzorgt. 

 

Korting op leermiddelen van uitgeverij Concreet 

Voor de Concreet leermiddelen geldt voor het schooljaar 2022-2023 wederom weer een korting van 100%*. De 

Concreet leermiddelen zijn gratis, de toeslag regeling zoals hierboven staat beschreven is wel van toepassing. 

Deze korting wordt automatisch bij bestelling al toegevoegd zowel als je via ons besteld of via 

https://leermiddeleninfra.shop 

 

*Met ingang van 1 juli 2021 is er door de CAO partijen Bouw en Infra voor gekozen om studenten in het MBO 

die de leermiddelen van Concreet nodig hebben een korting van 100% aan te bieden.  
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Keuzedelen 

Afhankelijk van het leerjaar en welke opleiding jij als student volgt, krijg je  te maken met keuzedelen. Een 

keuzedeel kan worden gezien als extra vak binnen een opleiding. Goed om te vermelden, is dat een aantal 

keuzedelen verplicht zijn en dat er ook  een aantal vrij te kiezen keuzedelen zijn. Inhoudelijk wordt hier 

gedurende het schooljaar door jou SLB’er meer over verteld. 

 

De kosten van de verplichte keuzedelen zijn als standard verwerkt in het boekenpakket. Deze kun je herkennen 

aan de code K + viercijferige code. Zoals hierboven in het overzicht vermeld.  

 

Ga je aan de slag met een van de vrij te kiezen keuzedelen, dan kun je deze ter zijner tijd aanschaffen bij het 

Servicepunt E: servicepunt@soma-college.nl of T: (0341) 499 100. Aangezien de keuze van een student vooraf 

niet bekend is, zijn de kosten niet opgenomen in het standaard boekenpakket. Betaling van het keuzedeel 

gebeurd dan ter plekke per pin. 

 

VCA 

Het SOMA College vindt werken en leren in een veilige omgeving zeer belangrijk. Hieronder valt ook het VCA 

diploma. Daarom krijgen alle 1e jaars studenten de mogelijkheid om tijdens hun opleiding hun VCA diploma te 

halen. Het SOMA College is hiervoor een samenwerking aangegaan met een externe partij.  

 

Hoe, wat en waar daar zal je als student tijdens je eerste weken op school meer over horen. De kosten voor het 

behalen van je VCA diploma zijn voor de student. Onderstaand een indicatie van de kosten: 

 

VCA Cursus + Examen: € 89,- 

Extra Examen:   € 55,- 

 

Let op: Als student ben je niet verplicht om je VCA diploma bij het SOMA College te halen. Mocht jouw werk-

/leerbedrijf hier ook iets in kunnen betekenen, dan ben je vrij om hier gebruik van te maken. 

 

Schoolboek of licenties niet gebruikt?  

De boekenpakketten en licenties zijn met grote zorg samengesteld, echter kan het voorkomen dat jij 

bijvoorbeeld door vrijstelling(en) een schoolboek of licentie niet gaat gebruiken of hebt gebruikt. In dat geval is 

het SOMA College verplicht om het betreffende schoolboek of licentie van jouw terug te kopen. 

 

Wil jij hier gebruik van maken of heb jij hier vragen over, dan kun je terecht bij het Servicepunt. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer: Dit document is met grote zorg samengesteld. De informatie in dit document is onder voorbehoud van mogelijke 

wijzigingen. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. 
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