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DLP

OPM
(werken in en met verontreinigde grond)

ASBESTHERKENNING

R-DLP
ASBESTHERKENNINGAanbeveling: EXAMENTRAINING GASMETEN

SPECIALIST

Oranje (niet vluchtig en vluchtig)
en rood (niet-vluchtig)

Rood/zwart (vluchtig en niet 
vluchtig) 

Rood/zwart (vluchtig)en zwart (niet-vluchtig)

LEIDINGGEVENDE

CIVIELTECHNISCH MEDEWERKER

Optioneel: 
Graafschade voorkomen & Kabels en leidingen 

lokaliseren volgens de WIBON-wet 

(Werken met zwaar verontreinigde grond)

FUNCTIE

* mits er een R-DLP’r aanwezig is.

WERKZAAM IN KLASSE
CURSUS
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OVER SOMA BEDRIJFSOPLEIDINGEN

SOMA Bedrijfsopleidingen heeft met veel zorg een speciaal opleidingsaanbod samengesteld voor 
gemeenten, waterschappen en provincies. Deze brochure is geheel gemaakt vanuit de behoefte 
aan opleidingen, cursussen en trainingen van de afgelopen jaren van gemeenten, waterschappen 
en provincies. Onze accountmanagers komen graag bij u langs om te kijken of wij iets voor u kun-
nen betekenen omtrent opleidingsvragen. Heeft u een verdiepende vraag en/of behoefte aan een 
adviesgesprek? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op telefoonnummer 0341-499450. 
De accountmanagers zijn het vaste aanspreekpunt voor alle vragen over de totale dienstverlening 
en daarmee de persoonlijke schakel tussen u en SOMA Bedrijfsopleidingen.
 
Speciaal voor u: een opleiding op maat
Geen enkele situatie is hetzelfde. Dat geldt ook voor onze opleidingen. Maakt u bijvoorbeeld gebruik 
van specifieke machines in een specifieke omgeving, dan is het altijd mogelijk een opleiding samen te 
stellen die gericht is op de speciale benodigde vaardigheden van uw medewerkers. Neemt u daarvoor 
gerust contact met ons op. Door ons te verdiepen in uw unieke situatie kunnen wij volledig invulling 
geven aan uw wensen. 

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN
A+O fonds
Voor een aantal opleidingstrajecten kunt u als organisatie in aanmerking komen voor een subsidie. 
Vallend onder de betreffende cao, is deze subsidie afkomstig uit het A+O fonds en is dit een stimule-
ringsregeling. In het kader van deze regeling kan uw organisatie een subsidie aanvraag indienen. 
Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u kijken op www.aenowaterschappen.nl,
www.aeno.nl, of www.aenoprovincies.

Informatie
Kijk op onze website www.somabedrijfsopleidingen.nl voor de actuele startdata en de nieuwste 
cursussen en opleidingen.

OVERHEID / VOORWOORD



OPERATIONEEL MEDEWERKER

De verontreinigde grond waarmee een operationeel mede-
werker werkt, is ingedeeld in verschillende veiligheidsklassen. 
Hoewel de opbouw van maatregelen voor de verschillende 
veiligheidsklassen identiek is, kent iedere veiligheidsklasse 
zijn eigen specifieke maatregelen. De cursus ‘Operationeel 
medewerker’ geeft volgens de laatste richtlijnen inzicht in 
veiligheid, gezondheid en arbeidshygiëne bij het werken in of 
met verontreinigde grond. Tevens leren de deelnemers hun 
eigen verantwoordelijkheid bij deze werkzaamheden kennen.

Duur: 1 dag

GEREGISTREERD DESKUNDIG LEIDING-
GEVENDE PROJECTEN (R-DLP) CROW P400

Aanvullend op de reguliere DLP wordt verlangd dat de R-DLP 
in staat is betrouwbare bodemvocht- en luchtkwaliteitsme-
tingen uit te voeren. De taken en verantwoordelijkheden van 
de R-DLP zijn beduidend zwaarder dan die van de DLP. 

Duur: 2 dagen

DESKUNDIG LEIDINGGEVENDE PROJECTEN 
(DLP) CROW P400

Werkvoorbereiding, wetgeving en communicatie zijn belang-
rijke aspecten in het werk van medewerkers die werkzaam 
zijn bij bodemsaneringen en baggerwerken. Daarbij kan door 
adequate kennis omtrent veiligheidsklassen en de daarbij 
wettelijk vereiste pakketten van maatregelen de inzet van een 
(externe) veiligheidskundige worden beperkt. Bovendien stelt 
de CROW P400 een opleidingseis aan leidinggevenden op het 
gebied van veilig en gezond werken in of met verontreinigde 
grond en verontreinigd (grond)water. De opleiding wordt 
afgesloten met een CROW-erkend examen. 

Duur: 1 dag

EXAMENTRAINING INCL. GASMETEN
Examentraining meetmiddelen gasmeten en toepassen 
persoonlijke beschermingsmiddelen.

Om goed voorbereid te zijn en de slag te maken van DLP’er 
naar R-DLP’er, of om u te scholen conform de CROW P400 
richtlijn heeft SOMA Bedrijfsopleidingen deze examentraining 
ontwikkeld. Een praktische gerichte training speciaal om het 
R-DLP examen te behalen. 

Duur: 1 dag

OVERHEID  / OPLEIDINGSSCHEMA WERKEN IN EN MET VERONTREINIGDE GROND

DLP

OPM
(werken in en met 
verontreinigde grond)

ASBESTHERKENNING

R-DLP

ASBESTHERKENNING

Aanbeveling: 
EXAMENTRAINING GASMETEN

SPECIALIST

Oranje (niet vluchtig en vluchtig)
en rood (niet-vluchtig)

Rood/zwart (vluchtig en niet 
vluchtig) 

Rood/zwart (vluchtig)
en zwart (niet-vluchtig)

LEIDINGGEVENDE

CIVIELTECHNISCH 
MEDEWERKER

Optioneel: 

Graafschade voorkomen & Kabels en leidingen 
lokaliseren volgens de WIBON-wet 

(Werken met zwaar
 verontreinigde grond)

FUNCTIE

* mits er een R-DLP’r aanwezig is.

WERKZAAM IN KLASSE CURSUS

Startdata, prijzen en aanmelden: www.somabedrijfsopleidingen.nl of bel 0341 - 499 4504
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OVERHEID  / CONTRACT & AANBESTEDING

De contract & aanbestedingen cursussen zijn gericht op medewerkers die 

in hun dagelijks werk betrokken zijn bij het contract- en aanbestedings-

proces binnen de publieke sector. De cursussen zijn gericht op de GWW-

sector (infra, openbare ruimte, water en wegen). 

CONTRACT & AANBESTEDING



Startdata, prijzen en aanmelden: www.somabedrijfsopleidingen.nl of bel 0341 - 499 4506

OVERHEID / CONTRACT & AANBESTEDING

Duur: 3 dagen
Locatie: Harderwijk / regionaal
Resultaat: Bewijs van deelname

    Kengetallen
    Indexen
    Interne- externe productie
    Budgettering
    Bewakingsmethodiek
    Projectbewaking
    Nacalculatie
    Opbouw prijzen en normenbestand

Programma
Kostprijsberekening, project-
nacalculatie, opbouw prijzen en 
normenbestand

Een goed financieel beleid is van levensbelang 
voor iedere organisatie. Voor een bedrijf is het 
belangrijk de structuur van zijn kostprijs te 
kennen om na te gaan of alle gemaakte kosten 
verantwoord zijn. Voor elk project vindt een 
nacalculatie plaats. Deze verschaft inzicht in 
de werkelijk bestede kosten, zoals de gemaakte 
uren en het materiaalverbruik. De cursus gaat in 
op al deze aspecten. Tevens is er aandacht voor 
normbestanden en bewakingsmethodiek..

Duur: 3 dagen
Locatie: Harderwijk / regionaal
Resultaat: Bewijs van deelname

    UAV en RAW  
-  kennismaking met de 

RAW-systematiek 
    - UAV in relatie tot bestek 
    EMVI  

-  Wat is Economisch de Meest 
Voordelige in schrijving? 

    -  Wat betekent EMVI voor de 
opdrachtgever, aannemer en  
de uitvoering? 

    UAV-GC  
-  Raamcontract, Design en 

Construct, Turnkey en de UAV-GC 
  -  Model basisovereenkomst:  

wat is dat?

Programma
Kennismaking UAV, RAW,  
UAV Geïntegreerde Contracten  
en EMVI

Zijn uw calculatoren, werkvoorbereiders, bestek - 
schrijvers, uitvoerders, projectleiders en toezicht-
houders voldoende op de hoogte van de nieuwe 
ontwikkelingen? De afgelopen jaren zijn er 
verschillende wijzigingen geweest, wat zorgt voor 
een andere manier van werken en contracteren.  
Met de kennis van deze cursussen kunt u beter 
inspelen op aanbestedingen.

Duur: 3 dagen 
Locatie: Harderwijk / regionaal
Resultaat: Certificaat

   Projectmatig werken
    Fasen van het bouwproces
    Beheeraspecten (tijd, geld, 

kwaliteit, informatie en 
organisatie)

    Planning
    Plan van aanpak
    Communicatie omtrent het project
    Projectbewaking
    Termijnmotivering en 

risicoregeling
    UAV

Programma
Projectmanagement

Tijdens deze cursus leer je projectmatig werken 
in de GWW sector volgens de projectprocessen 
zoals die worden gekend in deze sector. Het 
leren samenwerken op basis van competenties is 
hierbij een vereiste. De theorie wordt aan de hand 
van het boek Projectmanagement van Roel Grit 
geleerd en toegepast op de praktijk van alle dag 
in de infra-sector. De bekende GO-KIT factoren 
voor het beheersen van de projecten komen 
uitgebreid aan de orde. Hierbij zijn het calculeren, 
budgetteren en financieel bewaken van het 
project belangrijke issues van de training. Ook het 
opzetten volgens het kritieke pad methode van een 
planning behoort tot de vaste onderdelen. Met een 
certificaat van deze training voldoen medewerkers 
aan de Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en 
Buizenlegbedrijven (CKB). 
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Duur: 1 dag
Locatie: In-company
Resultaat: Bewijs van deelname

    Uitgangspunten RAW-systematiek 
    Eisen RAW-bestek
    Bestekindeling
    Beoordeling besteksposten 

(werkbeschrijvingen)
     Algemene administratieve en 

technische bepalingen 
     Staartkosten (eenmalige 

uitvoerings- en algemene kosten, 
winst en risico)

    Werking inschrijvingsstaat met 
verrekenprijzen, termijnstaten en 
eindafrekening

    Risicoregeling en indexering
    VISI in de praktijk

Programma
RAW-systematiek voor 
aannemers 2015

De realisering van projecten in de infra is een 
gecompliceerd proces. Omdat er sprake is van 
wisselende situaties, constructies en bouw-
partners komt het aan op duidelijke afspraken. 
RAW-systematiek biedt opdrachtgevers en 
opdrachtnemers een kader om afspraken in 
bouwcontracten te maken en goed vast te 
leggen conform (inter)nationale normen voor 
contractregelgeving.

Duur: 1 dag
Locatie: In-company
Resultaat: Bewijs van deelname

   UAV 2012 in relatie tot bestek
    Verplichtingen en verantwoorde-

lijkheden van partijen
    Aanvang en oplevering van  

een project
    Onderhoudstermijn en verborgen 

gebreken
    Bouwstoffen
    Belangrijke paragrafen voor  

de uitvoering
    Dagboek, weekrapport, 

bouwvergaderingen
    Meer- en minderwerk
    Eindafrekening

Programma
Uniforme Administratie 
Voorwaarden (UAV)

De regels uit de Uniforme Administratieve 
Voorwaarden (UAV) vormen een handig middel 
om contractverhoudingen tussen opdrachtgever 
en aannemer te regelen. Op die manier bevordert 
de UAV een uniforme en efficiënte werkwijze in 
de bouw. Door juridisering van het bouwproces 
wordt de UAV steeds vaker gebruikt om kwesties 
op te lossen. Steeds meer bouwbedrijven 
beschikken dan ook over juridisch geschoolde 
medewerkers.

Duur: 1 dag
Locatie: Harderwijk / regionaal
Resultaat: Bewijs van deelname
Bijzonderheden: 

   Kenmerken UAV-GC
   Model basisovereenkomst
   Belangrijke paragrafen uit de 

UAV-GC nader uitgewerkt
   Casussen en speerpunten

Programma
Workshop UAV GC 

Bij UAV-GC trainingen is er een verminderde 
scheiding tussen Ontwerp en Uitvoering. Uit die 
hoofde is het van groot belang dat in UAV-GC 
contracten een hechte samenwerking plaatsvindt 
tussen de diverse projectrollen. De bedoeling 
is dat de deelnemers getraind worden in een 
adequate en professionele bedrijfsvoering. Elke 
technische oplossing in het project zal een 
juridische, financiële en administratieve bedding 
moeten hebben in het contract.

62A

62A
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OVERHEID / VAKTECHNISCH

VAKTECHNISCH

De vaktechnische opleidingen en cursussen zijn gericht op 

medewerkers beheer openbare ruimte en toezichthouders. 



Startdata, prijzen en aanmelden: www.somabedrijfsopleidingen.nl of bel 0341 - 499 45010

OVERHEID / VAKTECHNISCH

Duur: 1 jaar
Locatie:  Harderwijk, Amsterdam, 

Utrecht, Schiedam, 
Amsterdam, Eindhoven, 
Bilthoven, Zwolle, 
Apeldoorn en Leek  

Resultaat: Certificaat

   Zakelijke communicatie I 
    Landmeten I, met praktijkdag    
    Basiskennis GWW 
    Inframanagement I
    Powerpoint
  Excel   

Programma
Assistent toezichthouder

De avond- of zaterdagopleiding tot Assistent 
toezichthouder Infra duurt 1 jaar en is gelijk 
aan het eerste jaar van de toezichthouder. De 
assistent is de rechterhand van de toezichthouder. 
In de opleiding staat het assisteren, beginnen 
met leiddinggeven en kennismaking met alle 
facetten van het vak van toezichthouder centraal. 
Je leert een bestek te lezen en de risico’s in te 
schatten, te communiceren met betrokkenen en 
de basisbeginselen die een leidinggevende in de 
infra dient te beheersen. 

Duur: 10 dagen
Locatie:  Harderwijk
Resultaat: Certificaat

   Introductie landmeten
   Landmeten basis
   Landmeten met GPS

(Kijk op de website voor een 
uitgebreid overzicht van alle modules)

Programma
Vakopleiding Landmeten

Meten en uitzetten gebeurt bij alle denkbare 
werkzaamheden in de bouw en infra. Voor de 
aanleg van bijvoorbeeld een gebouw, tunnel of 
snelweg zijn nauwkeurige meetwerkzaamheden 
noodzakelijk. Dit varieert van werken met een 
meetband en waterpastoestel, tot meten met 
moderne gps-ontvangers. In deze cursus maakt 
de deelnemer kennis met de beginselen van 
meten en uitzetten. 

Deze introductiecursus bestaat uit 3 modules. 
Elke module bestaat voor 40% uit theorie en voor 
60% uit praktijk

NIEUW!

Duur: 3 jaar
Locatie: Harderwijk, Amsterdam, 
 Utrecht, Schiedam, 
 Amsterdam, Eindhoven, 
 Bilthoven, Zwolle, 
 Apeldoorn en Leek  
Resultaat: Diploma MBO niveau 4

   Zakelijke communicatie II 
    Landmeten II, met praktijkdag    
    Rioleringen, asfaltkennis, 

straatwerk en constructies 
    Calculeren, plannen en projecten 
    BPV, rekenen, Nederlands  

en Engels 
    Miniprojecten 
  Inframanagement II

Programma
Toezichthouder

De complete avond- of zaterdagopleiding 
Uitvoerder Infra duurt 3 jaar. Na het 1e jaar 
van deze opleiding is iedere cursist Assistent 
toezichthouder Infra. Besluit de cursist na dit 1e 
jaar door te gaan dan is hij Toezichthouder Infra 
en daarmee heeft hij de dagelijkse verantwoor-
ding over een infrawerk of een deel van een groot 
infrawerk. Hij houdt zich bezig met technische 
aspecten en geeft leiding aan personeel. De 
uitvoerder is verder verantwoordelijk voor de 
organisatie en administratie van het werk. Zijn 
belangrijkste werkzaamheden hierin zijn het 
verrichten van werkopname en het bewaken van 
de uitvoering met betrekking tot tijd, geld en 
bestek.
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OVERHEID / VAKTECHNISCH

Duur: 4 dagen
Locatie:  Harderwijk / regionaal / 

in-company
Resultaat: Bewijs van deelname

   Schade aan asfaltwegen 
   Asfaltwapening 
   ZOAB en SMA 
   Koud hergebruik van asfalt 
   Warm hergebruik van asfalt 
    Verwerking van asfalt en  

nieuwe ontwikkelingen

Programma
Asfaltkennis II

De asfaltwegenbouw is voortdurend in ontwikke-
ling. Nieuwe mengseltechnologie en de diverse 
soorten mengsels hebben hun consequenties 
voor het wegontwerp. Een zorgvuldig geasfal-
teerd wegdek van goede kwaliteit is van levens-
belang. De cursus Asfaltkennis II  is een vervolg 
van Asfaltkennis I en gaat dieper in op de theorie 
van de asfaltwegenbouw. 

Duur: 3 dagen
Locatie: In-company
Resultaat: Bewijs van deelname

   Wat is asfalt?
    Het produceren van asfaltmengsels
    Soorten asfaltmengsels
    Asfalt verwerken (o.a. verdichten)
    Asfaltconstructies
    Functionele eigenschappen  

van asfalt
    Kwaliteit van asfaltmengsels 

en laagdikte, gerelateerd aan 
levensduur

    CE-markeringen
    Bijzondere toepassingen en 

hergebruik
    Onderhoud aan de weg 
    Schadebeelden aan de weg

Programma
Basiskennis asfalt voor 
opdrachtgevers

De kenmerken van de weg komen al tot stand in 
de ontwerpfase. De  opbouw van de constructie 
en de keuze van asfaltmengsels zijn belangrijke 
gegevens. Tijdens de aanleg zijn er cruciale 
punten die de kwaliteit en de levensduur bepalen. 
Deze cursus is een prima basis op praktische 
grondslag.

Duur: 6 dagen
Locatie:  Harderwijk / regionaal / 

in-company
Resultaat: Certificaat

    Mengcomponenten van 
asfaltmengsels 

    Asfaltmengsels samenstellen 
    Soorten asfaltmengsels 
    Asfaltmenginstallaties 
    Asfalt verwerken 
    Kwaliteit van asfaltmengsels 
     Bijzondere toepassingen en het 

hergebruik

Programma
Asfaltkennis I

De asfaltwegenbouw is voortdurend in ontwikke-
ling. Nieuwe mengseltechnologie en de diverse 
soorten mengsels hebben hun consequenties 
voor het wegontwerp. Een zorgvuldig geasfalteerd 
wegdek van goede kwaliteit is van levensbelang. 
De cursus Asfaltkennis I gaat daarom in op de 
CE-markering, de kwaliteit van de verschillende 
asfaltmengsels en hun toepassingsmogelijkhe-
den in de praktijk. 
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OVERHEID / VAKTECHNISCH

Duur: 1 dag
Locatie: Harderwijk / regionaal
Resultaat: Bewijs van deelname  

   Gat in de weg, hoe te repareren?
    Soorten schades
    Oppervlak behandeling
    Emulsie asfaltbeton
    Hot-box
    Slemmen
    Koud asfalt
    Speciale technieken (bijvoorbeeld 

scheurvorming)

Programma
Kleine asfaltreparaties

Asfaltoppervlaktes lopen regelmatig schades op 
door een ernstig ongeluk, onderspoeling, vorst, 
inwerking van strooizout of veroudering van het 
asfalt. Reparaties moeten snel worden uitgevoerd, 
omdat uitstel tot nog meer schade kan leiden en de 
kosten hierdoor gaan stijgen. Deze 1 daagse cursus 
is voor medewerkers van gemeenten, provincies en 
waterschappen
 

Duur: 1 dag
Locatie: Harderwijk / regionaal
Resultaat: Bewijs van deelname

  Schadebeelden (gesloten en open)
   Uitvoeren visuele inspectie  

in teams
   Bespreken en evalueren van  

de resultaten

Programma
Wegbeheer Basis: 
visuele inspectie

Gaten in deklagen, steenverlies, verzakkingen 
en scheuren in het asfalt zijn aan de orde van 
de dag. Veelvuldig gebruik en vorst zijn factoren 
die hierbij een grote rol spelen. Door de juiste 
inspectie en geregeld onderhoud is de schade 
dikwijls zonder ingrijpende maatregelen te 
herstellen. In deze cursus leert de deelnemer 
de meest voorkomende lokale schadebeelden te 
herkennen.

Duur:  3 dagen, verspreid over 
drie weken

Locatie: Harderwijk / regionaal
Resultaat: Bewijs van deelname

  Theorie schadebeelden
   Uitvoeren gedetailleerde visuele 

inspectie in groepsverband
   Theorie globale visuele inspectie 

(inclusief noodzaak klein 
onderhoud)

   Uitvoeren globale visuele inspectie 
van een aantal wegvakken in 
teamverband

   Bespreken en evalueren van de 
resultaten

   Het maken en bespreken van 
voorbeeldvragen die op het 
theorie-examen gesteld kunnen 
worden 

Programma
Wegbeheer: 
visuele inspectie

Veelvuldig gebruik en vorst zijn factoren die 
een rol spelen bij de slijtage van wegen. Gaten 
in deklagen, steenverlies, verzakkingen en 
scheuren in het asfalt zijn veel geconstateerde 
schadebeelden. Door goede inspectie en 
geregeld onderhoud is de schade dikwijls zonder 
ingrijpende maatregelen te herstellen. In deze 
cursus leert de deelnemer schadebeelden te 
herkennen en te beoordelen volgens de CROW-
systematiek. De cursus vormt de basis voor 
het theorie-examen dat toegang geeft tot het 
praktijkexamen, waarmee u het erkende diploma 
Visueel Inspecteur Wegen (VIW) kunt halen.
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OVERHEID / VAKTECHNISCH

Duur: 1 dag
Locatie: Harderwijk / regionaal /
 in-company
Resultaat: Bewijs van deelname

  Doel en functie verkeerstekens
   CROW 188 
   Leesbaarheid verkeerstekens 

(beoordelen)
   Inspectieformulier 
   Verkeerstekens plaatsen (BABW)
   Verkeersmaatregelen bij 

het plaatsen, controleren en 
onderhouden van verkeerstekens

Programma
Beheer en onderhoud 
verkeerstekens

Op de juiste manier plaatsen, controleren en onder-
houden van de verkeerstekens is erg belangrijk. Dit is 
belangrijk om veilig en gewenst verkeersgedrag van 
de weggebruiker te bewerkstelligen. In de praktijk 
blijkt dat veel borden door verschillende oorzaken 
slecht leesbaar zijn of niet op de juiste wijze zijn 
geplaatst. Na deze cursus hebben de medewerkers 
van de gemeente inzicht in het plaatsen, beoordelen 
en onderhouden van verkeersborden. Deze 1 daagse 
cursus is voor medewerkers van gemeenten, 
provincies en waterschappen.
 

Duur: 1 dag
Locatie: Harderwijk / regionaal / 
 in-company
Resultaat: Bewijs van deelname

   Bestek eisen: kwalitatief  
en duurzaam

   Eisen waaraan verschillende typen 
bestratingen moeten voldoen

   Open verhardingen met stenen en 
tegels binnen de bebouwde kom

   Behandelen ‘Inspectiekaart 
globale inspectie’ en eventuele 
lokale richtlijnen

   Beoordeling bestrating in de 
omgeving van de cursuslocatie 
(CROW P146b) 

Programma
Beoordelen van bestratingen c.q. 
openbare ruimte 

Er komt veel kijken bij het beoordelen van bestratin-
gen c.q. openbare ruimte. Er wordt ingegaan op de 
bestekeisen; de kwaliteit en het duurzaam uitvoeren 
van de werkzaamheden (MVO). Essentieel is om te 
kunnen beoordelen of het aanwezige straatwerk 
gerepareerd of vervangen moet worden. Door zwaar 
verkeer, weersinvloeden, mos groei en problemen 
met rioleringen is de levensduur van bestratingen 
beperkt. Tijdens de cursus leert uw werknemer het 
voorkomen van gevaarlijke situaties door het tijdig 
beoordelen en laten vervangen of herstellen van 
bestratingen.

Duur: 2 dagen
Locatie: Harderwijk / in-company
Resultaat: Bewijs van deelname

   Straatwerk repareren bij sleuven  
en verzakkingen 

   Straatwerk ophalen rondom  
putdeksels en dergelijke 

   Passtukken maken 
   Afstoppingen maken

Programma
Repareren van straatwerk

Het herstellen van straatwerk is in bijna alle 
gevallen goedkoper dan herbestraten. Om de 
bestrating effectief te kunnen herstellen, is het 
van belang dat een straatmaker inzicht heeft in 
het ontstaan van de gebreken. Afhankelijk van 
de staat van de bestrating breekt de straatmaker 
(een deel van) de bestrating op. Vervolgens maakt 
hij passtukken en gaat hij over tot reparatie. In 
deze cursus leert de deelnemer alle vaardig-
heden die van belang zijn voor het zorgvuldig 
herstellen van een straatwerk. 
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OVERHEID / VAKTECHNISCH

Duur: 1 dag
Locatie: Harderwijk / in-company
Resultaat: Bewijs van deelname

 

   Soorten leidingen en hoe deze 
gelegd moeten worden

    Sleuf met de hand graven
    Huisaansluiting maken
    Kolken plaatsen en aansluiten
    Sleuf aanvullen en verdichten

Programma
Leggen van PVC leidingen voor 
kolk- en huisaansluiting

Een blijvend waterdicht water- en riolerings-
systeem is voor de meeste mensen een dage-
lijkse vanzelfsprekendheid. Toch komt er heel wat 
bij kijken, want elke buis in de bodem vormt een 
storend element. Bovendien worden grond- en 
verkeerslasten door de PVC-buizen opgevangen. 
In deze cursus leert de deelnemer welke soorten 
leidingen er zijn en hoe deze zo te leggen dat de 
leidingen zich zoveel mogelijk aanpassen aan 
hun omgeving. 

Duur: 1 dag
Locatie: In-company
Resultaat: Bewijs van deelname

 

   Rioleringssystemen en materialen
   Hoofdriool en huisaansluitingen
   Beheer en onderhoud rioolstelstel
   Verhelpen van storingen
   Inspectie (spiegelen en camera)
   Onderhoud en storingen 

drukriolering
   Inmeten en revisie

Programma
Onderhoud, voorkomen en 
verhelpen storingen riolering

Om storingen in rioleringen op te lossen is veilig-
heid erg belangrijk. Uw werknemers leren hun 
kennis, vaardigheden en juiste beroepshouding 
aan te wenden om zo optimaal mogelijk te kunnen 
presteren. Het doel is het verhelpen van storingen 
in rioleringen. Tijdens de cursus krijgt men uitleg 
over verschillende rioleringssystemen, schade 
gevallen constateren en leert men werken met 
beheertekeningen en aansluitschetsen.

Duur: 3 dagen
Locatie: In-company
Resultaat: Bewijs van deelname

  Soorten riool
 Rioolstelsels
 Riooltekening lezen  

(o.a. stroomrichting)
 Huisaansluitingen
 Constructies
 Materialen
 Rioollaser en camera-inspectie
 Wet- en regelgeving
 Veiligheid (o.a. taluds, 

damwanden, drainage) 
 Rol van toezichthouder

Programma
Rioleringen voor opdrachtgevers

Het doel van deze cursus is om de medewerkers 
van Gemeenten meer kennis te laten verkrijgen 
op het gebied van rioleringen. De theorie tijdens 
deze cursus staat in dienst van de praktijk, zodat 
de deelnemers straks in staat zijn om op de juiste 
manier en ook volgens de wet- en regelgeving 
toezicht te kunnen houden.
Deze cursus is alleen in-company mogelijk.
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OVERHEID / VAKTECHNISCH

Duur: 1-1,5 jaar
Locatie:  Harderwijk / regionaal
Resultaat: Diploma niveau 3

  Werkvoorbereiding grondverzet 
    Grondverzetmachines 

onderhouden
    Storingen en reparaties bij een 

hg/wls 
    Graven met een hg/wls 
    Grondverzet met hg/wls 
    Afwerken terreinoppervlak met 

een hg/wls 
    Hijsen met een 

grondverzetmachine

Programma
Machinist grondverzet uitstroom 
HG/WLS

De machinist hydraulische graafmachine (HG)/
Wiellaadschop (WLS) is veelzijdig inzetbaar 
en voelt zich één met zijn machine. Of hij nu 
straten maakt, fietspaden aanlegt of rioolsleuven 
uitgraaft; hij probeert het zo perfect mogelijk te 
doen. De machinist is in staat geconcentreerd 
te werken, want soms heeft hij maar weinig 
speelruimte. Hij bedient de machine volledig 
zelfstandig en is verantwoorde lijk voor de voor-
bereiding, uitvoering en controle van zijn werk en 
het onderhoud aan zijn machine. 

Duur: 1 dag
Locatie:  Harderwijk / in-company
Resultaat: Certificaat + veiligheidspas
Bijzonderheden:  MVO

   Opstelplaats kiezen voor het 
uitvoeren van hijswerkzaamheden

   Afmetingen, vorm, massa en 
zwaartepunt van de last bepalen

   Lastvluchttabel lezen
   Hijsgereedschap controleren en 

selecteren
   Rijden met last

Programma
Hijsen met grondverzetmachines 
herhaling

Aan machinisten worden hoge eisen gesteld als 
het gaat om veilig hijsen met een hydraulische 
graafmachine. Daarom is het belangrijk dat 
medewerkers voldoen aan de meest recente 
veiligheidseisen. Machinisten die met een 
hydraulische graafmachine hijswerkzaamheden 
verrichten, dienen in bezit te zijn van een 
certificaat en veiligheidspas. In deze herhalings-
cursus staat veilig en verantwoord hijsen met 
de grondverzetmachine centraal. Bij positieve 
afsluiting van de praktijkbeoordeling ontvangt de 
cursist een certificaat en veiligheidspas. SOMA 
Bedrijfsopleidingen adviseert een geldigheids-
termijn van 5 jaar voor deze veiligheidspassen.

Duur: 2 dagen
Locatie: Harderwijk / regionaal
Resultaat: Bewijs van deelname

   Omgaan met meetgereedschap 
   Rechte lijnen uitzetten en opmeten 
   Haakse hoeken uitzetten 
   Punten vastleggen en verklikken 
    Hoogtes meten en uitzetten met 

roterende laser

Programma
Beginselen meten en uitzetten

Meten en uitzetten gebeurt bij alle denkbare 
werkzaamheden in de infra. Voor de aanleg 
van bijvoorbeeld een tunnel of snelweg zijn 
nauwkeurige meetwerkzaamheden noodzakelijk. 
Dit varieert van werken met een meetband en 
waterpastoestel, tot meten met moderne laser-
apparatuur. In deze cursus maakt de deelnemer 
kennis met de beginselen van meten en uitzetten.
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OVERHEID / VAKTECHNISCH

Wij zetten stappen voor een toekomstgericht vakmanschap met onder 
andere het inzetten van e-learning. Een online training heeft als 
grootste voordeel dat het plaats en tijdsonafhankelijk is. 
Op ieder gewenst moment kunt u een stuk lesstof tot u nemen. 
Daarnaast zorgt het voor minder verlet- en opleidingskosten die nu 
voor andere doeleinden gereserveerd kunnen worden. Bij voorkeur 
spreken wij over blended learning. Wij geloven in de toegevoegde 
waarde van e-learning, maar hechten veel waarde aan een persoonlijke 
begeleiding. Zeker wanneer het een opleiding betreft waarbij 
machinebediening en machineveiligheid een belangrijk onderdeel is, 
je leert immers alleen door het daadwerkelijk zelf te doen.

E-LEARNING

VOORDELEN VAN E-LEARNING

  Besparing trainingstijd
  Training volgen in eigen tempo
  Plaats en tijdsonafhankelijk
  Lage verlet- en opleidingskosten
  Maximaal rendement

Voor een overzicht van al onze e-learningsmodules 
kunt u kijken op onze website.

Duur: Variabel
Locatie: E-learning
Resultaat: Bewijs van deelname / 
 certificaat / diploma

   ATEX Awareness
 Wat is een explosie?
 Richtlijnen en wetgeving
 Gas- en stof eigenschappen
 Zones
 Beschermingsmaatregelen 

ontsteking
 Veilig werken

Programma
ATEX (Awareness & Basis)

Werkzaam in een explosiegevaarlijke om-
geving? Bij werkzaamheden met een 
verhoogd risico op explosiegevaar is het op 
basis van de Arbowet raadzaam om de 
ATEX Awareness of Basis te volgen (volgens  
IECEx05). De ATEX-richtlijn schrijft voor 
waaraan alle arbeidsmiddelen en werk-
plekken in explosiegevaarlijke omgevingen 
moeten voldoen om veilig te kunnen 
werken. Als werkgever ben je verplicht om 
medewerkers hierin te instrueren. Je leert 
tijdens de e-learning explosiegevaarlijke 
omgevingen te herkennen, wat de risico’s 
zijn en welke beheersmaatregelen er 
genomen moeten worden.   

Duur: 1 dag
Locatie: In-company
Resultaat: Bewijs van deelname
Bijzonderheden:     praktijkbeoordelingMVO

   Op- en afbouw strooier  
en sneeuwploeg 

   Voertuigcontrole en onderhoud 
   Laden en lossen van dooimiddelen 
   Strooien in de praktijk
   ARBO, rechten en verplichtingen, 

aansprakelijkheid
   Methoden en materialen 
   Werken met sneeuwploegen  

en sneeuwborstels 
   Gladheidbestrijdingsplan 
   Strooimiddelen, strooiroutes en 

opslag, milieueffecten 
   Prioriteiten en verkeersveiligheid 

Programma
Gladheidbestrijding (N142)

Training voor chauffeurs die betrokken zijn bij de 
gladheidbestrijding. Na deze training beschikt 
de cursist over voldoende basiskennis en 
vaardigheden om op een verantwoorde manier 
met het voertuig om te gaan en zijn of haar 
werkzaamheden veilig en efficiënt uit te voeren. 
Daarnaast dienen beroepschauffeurs om hun 
vakbekwaamheid in stand te houden, volgens 
de Europese Richtlijn Vakbekwaamheid 2003/59, 
in een periode van vijf jaar 35 uur nascholing te 
volgen.
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OVERHEID / VEILIGHEID

VEILIGHEID

De veiligheidscursussen zijn gericht op medewerkers beheer openbare 

ruimte. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelen op het gebied van 

veiligheid. SOMA Bedrijfsopleidingen heeft al meer dan 70 jaar ervaring 

in diverse veiligheidscursussen.  
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RICHTLIJN

VAKBEKWAAMHEID

Duur: 1 dag
Locatie: Harderwijk / regionaal / 
  in-company
Resultaat: Certificaat
Bijzonderheden:  Ook via learninge

   Omgaan met risico’s 
   Omgaan met verantwoordelijkheid 
   Omgaan met weggebruikers en 

publiek 
   Omgaan met afzettingen 
   Afzettingen plaatsen en 

verwijderen 
   Afzettingen controleren en 

onderhouden

Programma
Veilig werken langs de weg - 
Richtlijn Vakbekwaamheid

Wegwerkzaamheden kunnen gevaarlijke situaties 
opleveren voor zowel weggebruikers als wegwer-
kers. Zo gebeuren er op rijkswegen relatief 
veel ongelukken bij werk in uitvoering. Werk in 
uitvoering verstoort het verwachtingspatroon van 
de weggebruiker en beïnvloedt zijn rijgedrag. Het 
is daarom belangrijk dat medewerkers de regels 
kennen om veilig op wegen te kunnen werken. In 
deze cursus staan deze regels centraal, conform 
de nieuwe richtlijnen werk in uitvoering van CROW.
Daarnaast dienen beroepschauffeurs om hun 
vakbekwaamheid in stand te houden, volgens de 
Europese Richtlijn Vakbekwaamheid 2003/59, 
in een periode van vijf jaar 35 uur nascholing te 
volgen. Deze cursus telt mee voor 7 theorie-uren.

RICHTLIJN

VAKBEKWAAMHEID

Duur: 1 dag
Locatie: Harderwijk / in-company
Resultaat:  Certificaat en  

Code 95 mogelijk

   Arbowet en veiligheidsrichtlijnen 
   Hijsgereedschappen 
   Lasten aanslaan 
   Typen autolaadkranen 
   Bediening van autolaadkranen 

stabiliteit 
   Opstelling 
   Hijsen met de autolaadkraan 
   Storingen en controle voor gebruik 
   Risico’s bij werken met een 

autolaadkraan

Programma
Veilig werken met de 
autolaadkraan

Aan chauffeurs worden hoge eisen gesteld 
als het gaat om veilig en verantwoord werken 
met een autolaadkraan. Als een chauffeur de 
autolaadkraan bedient is de werkgever volgens 
de Arbo-wet verplicht aan te tonen dat de 
werknemer voldoende geschoold is. Chauffeurs 
van bedrijfsauto’s met een autolaadkraan of 
knijperbak dienen daarom in het bezit te zijn van 
een certificaat en veiligheidspas. In deze cursus 
staan veilig en verantwoord werken met de auto-
laadkraan centraal. 

Duur: 2, 5 of 10 dagen
Locatie: Harderwijk / in-company
Resultaat: Certificaat en veiligheidspas
Bijzonderheden:  Opleidingsvariant is 

afhankelijk van 
werkervaring

62A

62A

   Typen hydraulische graafmachine 
of wielaadschop

   Toepassingen
   Uitrustingsstukken
   Werken met de hydraulische 

graafmachine of wielaadschop
   Dagelijks onderhoud 

Programma
Veilig werken met de HG/WLS

Aan machinisten worden hoge eisen gesteld als 
het gaat om veilig werken met de hydraulische 
graafmachine (HG) of wiellaadschop (WLS). 
Daarom is het belangrijk dat medewerkers 
voldoen aan de meest recente veiligheidsei-
sen. Voor machinisten die met een HG of WLS 
werkzaamheden verrichten, is het bezit van een 
veiligheidspas verplicht. In deze cursus staat 
veilig en verant woord werken met de grondver-
zetmachine centraal voor ervaren of onervaren 
cursisten. Bij positieve afsluiting van de praktijk-
beoordeling ontvangt de cursist een certificaat en 
veiligheidspas. 
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OVERHEID / VEILIGHEID

Duur: 1 dag
Locatie: Harderwijk / in-company
Resultaat: Certificaat 
Bijzonderheden:  62A

62A

 Wet- en regelgeving
 Definitie en inzetbaarheid
 Modellen en typen
 Visuele inspectie
 Werken met de hoogwerker
 Dagelijks onderhoud

Programma
Veilig werken met de hoogwerker

Aan de bedieners van een hoogwerker worden 
hoge eisen gesteld als het gaat om veilig en 
verantwoord werken. Belangrijk is daarom dat 
medewerkers voldoen aan de meest recente 
veiligheidsvoorschriften. Als een medewerker 
een hoogwerker bedient, is de werkgever 
volgens de Arbo-wet verplicht aan te tonen dat 
de werknemer voldoende is geschoold. Deze 
cursus geeft bij een positieve afsluiting van 
het praktijkexamen recht op een certificaat, 
waarmee de werknemer aan deze eisen voldoet.

Duur: 1 dag
Locatie:  Harderwijk / regionaal / 

in-company
Resultaat:   Bewijs van deelname
Bijzonderheden: 
 

MVO

   Begrippen en benamingen 
   Soorten wegen 
   Wegbeheerders, weggebruikers, 

wegwerkers 
   Organisaties 
   Risico’s 
   Veiligheidsmaatregelen 
   Houding en gedrag

Programma
Veilig werken op wegen voor 
uitvoerders en toezichthouders 

Een uitvoerder of toezichthouder van wegwerk-
zaamheden moet rekening houden met zijn eigen 
veiligheid, die van de wegwerkers en die van de 
weggebruikers. Hij beoordeelt wegafzettingen op 
uitvoering en veiligheid conform CROW-publicatie 
96a en 96b. Deze behandelt de geldende wetgeving 
en richtlijnen omtrent wegafzettingen op auto-
snelwegen, niet-autosnelwegen en wegen binnen 
de bebouwde kom. Tijdens deze cursus leren 
deelnemers de publicatie 96a en 96b te hanteren 
en te interpreteren in de dagelijkse praktijk. De 
cursus heeft het predicaat ‘Getoetst door het 
Coördinerend Platform Veiligheid bij werken op en 
langs wegen’.

Duur: In overleg
Locatie: Regionaal
Resultaat:  Certificaat
Bijzonderheden:  Certificaat met akkoord 

van de Stichting 
Verkeersregelaars

   Opbouw en gebruik van de 
Arbowet, de Wegen(Verkeers)Wet, 
de RAW, het RVV en het BABW 

   Communicatie verkeersregelaar
   Weggebruiker     
   Niet opvolgen van aanwijzingen 
   Arbeidsomstandigheden 
   Diverse statische situaties 
   Regeling Verkeersregelaars

Programma
Verkeersregelaar

Wegwerkzaamheden kunnen gevaarlijke situ-
aties opleveren voor zowel weggebruikers als 
wegwerkers. De opleiding is bestemd voor deel-
nemers die op enige wijze betrokken zijn bij de 
begeleiding, het regelen en/of het stopzetten 
van verkeer(stromen) op en langs de openbare 
weg. Sinds 2009 moeten verkeersregelaars een 
opleiding volgen. Verkeersregelaars worden nu 
gezien als een verlengde van de politie en dienen 
daarom aan bepaalde voorwaarden te voldoen. 
Tijdens deze cursus komen diverse onderwerpen 
aan bod. Zoals verschillende wet- en regelgeving 
en diverse verkeerssituaties. Na afronding van 
de cursus ontvangt de cursist een certificaat met 
akkoord van de Stichting Verkeersregelaars.
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OVERHEID / COMMUNICATIE & MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

COMMUNICATIE & MVO

De communicatie & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn gericht 

op medewerkers beheer openbare ruimte en toezichthouders. SOMA 

Bedrijfsopleidingen is er van overtuigd dat je succes alleen bereikt met een 

goede communicatie en samenwerken.
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OVERHEID / COMMUNICATIE & MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Duur: 1 dag
Locatie:  Harderwijk / regionaal /
 in-company
Resultaat: Bewijs van deelname

   Het communicatieproces
   Klantengroepen (in en externe 

klanten, verwachtingen)
   Representativiteit en 

beroepshouding
   Werken in teamverband
   Feedback geven en ontvangen
   Klantgerichtheid en service
   Omgaan met conflicten/

klachtenafhandeling
   Omgaan met stressvolle situaties 

(professioneel blijven onder druk)
   Administratieve werkzaamheden
   Persoonlijk verbeterplan

Programma
Communicatie over beeldkwaliteit 
(collega’s en bewoners)

Een goede communicatie is van cruciaal belang 
tijdens de dagelijkse werkzaamheden. Met 
collega’s en leidinggevenden om overeenstem-
ming te bereiken. Of in de omgang met omstan-
ders en bewoners om duidelijkheid te geven over 
de werkzaamheden. Na deze cursus zijnzij zich 
er van bewust dat zij de onderneming waarvoor 
zij werken vertegenwoordigen. Daarnaast wordt 
duidelijk dat eigen gedrag en houding van invloed 
zijn op het imago van het bedrijf. In uiteenlopende 
(stressvolle) omstandigheden weten zij de eigen 
professionaliteit te bewaren en effectief te 
communiceren.

Duur: 2 dagen
Locatie:  Harderwijk / in-company
Resultaat: Bewijs van deelname

   Wat is communicatie? 
   Soorten communicatie 
   Feedback geven en ontvangen 
   Vragen stellen 
   Gespreksregels hanteren 
   Omgaan met conflicten 
   Assertiviteit 
   Samenwerken in teams 
   Klantgericht handelen

Programma
Communicatieve vaardigheden

Een goede communicatie is van cruciaal belang 
tijdens het werk om onderlinge overeenstem-
ming te bereiken. Zowel met collega’s als met  
leidinggevenden. In een gesprek met opdracht-
gevers en leveranciers om duidelijke richtlijnen 
vast te stellen. Of in de omgang met omstanders 
en bewoners om duidelijkheid te geven over de 
aard en duur van de werkzaamheden. De cursus 
communicatieve vaardigheden biedt inzicht in al 
deze verschillende facetten van communicatie.
Voor de training Communicatieve vaardigheden 
zijn diverse in-company trajecten mogelijk.

Duur: 1 dag
Locatie: In-company
Resultaat: Bewijs van deelname
Bijzonderheden:  

A-PRIJS

B-PRIJS

62A

SOOB

A-PRIJS

B-PRIJS

62A

SOOB

A-PRIJS

B-PRIJS

62A 62A

SOOB

MVO

   Verbruik brandstof bedrijf / 
registratie brandstof en uren

   Onderhoud machines
   Aanschaf machines
   Dagelijks en wekelijks onderhoud
   Werkmethoden
   Brandstoffen en smeermiddelen
   Motortechniek / toerental / 

stationair draaien

Programma
Het nieuwe draaien voor de 
waterschappen

(Maaiboot, trekker met herder en grondver-
zetmachines) Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, duurzaamheid en reductie van 
CO2-uitstoot zijn onderwerpen waar iedereen 
tegenwoordig mee te maken heeft. Inefficiënt en 
ineffectief gebruik van machines kan leiden tot 
onnodig veel milieuvervuiling en onnodige onder-
houdskosten. Het is daarom belangrijk bedrijfs-
brede bewustwording te creëren. Het hoogste 
rendement met deze cursus is te behalen met 
een in-company traject. Het traject waar de 
machinisten, monteurs, planning, inkoop en chef 
werkplaats allemaal een sleutelrol vervullen.
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OVERHEID / COMMUNICATIE & MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Duur: 1 dag
Locatie:  In-company
Resultaat: Bewijs van deelname
Bijzonderheden:  MVO

   Verbruik brandstof bedrijf
   Onderhoud bedrijfsauto’s
   Dagelijks en wekelijks onderhoud
   Brandstof besparen
   Registratie brandstof  

en kilometers
   Motortechniek

Programma
Het nieuwe rijden voor  
bedrijfsauto’s <3500 kg

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, 
duur zaamheid en reductie van CO2-uitstoot zijn 
onderwerpen waar ieder bedrijf tegenwoordig 
mee te maken heeft. Inefficiënt en ineffectief 
gebruik van bedrijfsauto’s kan leiden tot onnodig 
veel milieuvervuiling en onnodige onderhouds-
kosten. Het is daarom belangrijk bedrijfsbrede 
bewustwording te creëren met betrekking tot de 
stijgende kosten voor brandstof en onderhoud.

Duur: 2 dagen
Locatie:  Harderwijk
Resultaat: Certificaat

 Wat komt er kijken als er een 
inspecteur op locatie komt?

 Wat is HDD 
 Milieu wetgeving
 Voorbereiding van de boring, 

boorspoeling en grondprofiel
 Controle diepte door rig gegevens
 Bronbemaling

Bezoek aan een boorlocatie

 Oriëntatie op de boorsite
 Gesprek met de projectleider / 

uitvoerder
 Aandacht voor milieu en 

boorspoeling

Programma
Vergunningverlening en toezicht 
HDD Boringen

Rijkswaterstaat en de waterschappen zijn 
verantwoordelijk voor het toezien op horizontale 
boringen. Er zitten behoorlijke milieurisico’s aan 
horizontale boren vast. Vanuit de vergunning-
verleners en toezichthouders is er in Nederland 
behoefte aan een korte intensieve cursus. Dit 
gebeurt in een maatwerktraject en is samen-
gesteld voor vergunningverleners en toezicht-
houders die onder andere tot taak hebben om 
te controleren of boringen op (milieu) verant-
woorde wijze verlopen. Deze vergunningverle-
ners en toezichthouders hebben onvoldoende 
technische achtergrond om dit op een juiste 
manier te normeren en te controleren.  

Duur: 3 dagen
Locatie:  Harderwijk
Resultaat: Bewijs van deelname
Bijzonderheden: 

62A

62A

 Communicatie met bij het werk 
betrokken mensen

 Aspecten van arbeidsomstandig-
heden, veiligheid en milieu

 Kennismaking met bestek en 
kwaliteitssysteem

 Controleren en administreren

Programma
Toezichthouder infra

Een voorman infra houdt het overzicht over de 
werkzaamheden en geeft leiding aan het werk 
ter plaatse. Hij zet uit, stuurt aan, onderhoudt 
contact met de opdrachtgever en ziet erop toe 
dat het werk de juiste kwaliteit heeft. Omdat 
de voorman als geen ander weet hoe het in de 
praktijk werkt, is hij tevens betrokken bij de 
nacalculatie en het doorrekenen van werken.

NIEUW!



Brochure Gemeenten, waterschappen, provincies

Neem contact op met SOMA Bedrijfsopleidingen. Onze medewerkers 
adviseren bedrijven, instellingen en cursisten over opleidingsmogelijk- 
heden in- en buiten de sector.

Heeft u een verdiepende vraag en/of behoefte aan een adviesgesprek? 
Neemt u dan gerust contact op met één van onze accountmanagers.
De accountmanagers zijn het vast aanspreekpunt voor alle vragen over 
de totale dienstverlening en daarmee de persoonlijke schakel tussen u en 
SOMA Bedrijfsopleidingen.

De mogelijkheden van
SOMA Bedrijfsopleidingen

• Infra
• Ondergrondse infra
• Loon- en grondverzet
• Overheid
• Maritiem, Offshore & Dredging
• Verticaal Transport & Hijsopleidingen
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SOMA Bedrijfsopleidingen
Ceintuurbaan 2
3847 LG Harderwijk

T (0341) 499 450
E info@somabedrijfsopleidingen.nl
I www.somabedrijfsopleidingen.nl

DURFT U DE UITDAGING AAN OM WERK TE 
MAKEN VAN OPLEIDEN?

Kijk voor ons complete opleidingsaanbod op www.somabedrijfsopleidingen.nl


