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VOORWOORD

Duurzaamheid, circulariteit en omgevingsmanagement zijn de kernbegrippen voor uw werk. Zo ook de  

ontwikkeling van emissievrije en emissiearme voertuigen en machines. En die ontwikkeling gaat snel. Als 

machinist of monteur is het belangrijk bij te blijven op het gebied van moderne aandrijvingen, omdat dan goed 

én veilig gewerkt kan worden. In deze brochure leest u onder andere meer over ons aanbod trainingen voor 

elektrisch, hybride en waterstof aangedreven machines.

SOMA BEDRIJFSOPLEIDINGEN STAAT VOOR U KLAAR
SOMA Bedrijfsopleidingen is gevestigd op het Bouw & Infrapark in Harderwijk. Hier beschikken wij over 

een uniek opleidingscentrum van 27 hectare waar wij tal van praktijk- en theorieopleidingen voor u kunnen 

verzorgen.

Wij hebben voor u met veel zorg een speciaal opleidingsaanbod samengesteld. Deze brochure is geheel 

samengesteld vanuit de behoefte van de afgelopen jaren in de wintermaanden. Wij zijn flexibel in waar wij uw 

cursus verzorgen: op een van onze regionale locaties of op uw bedrijfslocatie. 

Daarnaast bieden wij ook e-learning aan. 

WIJ STAAN NIET STIL
MET ONZE OPLEIDINGEN
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Duurzaamheid en omgevingsmanagement zijn kern-
begrippen voor uw werk. Naast de ontwikkeling op het gebied 
van voertuigen en machines is het ook van belang om als 
vakman andere vaardigheden te ontwikkelen. De verbinding 
tussen de vakman en de omgeving, zoals de opdrachtgever, 
buurtbewoner, weggebruiker, natuur, enzovoort is van 
essentieel belang. Elke dag hebben medewerkers te maken 
met communicatie, onderling tussen de collega’s en met 
bewoners. Miscommunicatie is vaak de boosdoener als 
het gaat om irritaties en zorgt daarbij voor faalkosten, 
die makkelijk voorkomen kunnen worden. Ontdek hier ons 
aanbod.

DUURZAAMHEID

TRAINING ELEKTRISCH EN WATERSTOF  
AANGEDREVEN MACHINES 

Dankzij elektrificatie en waterstofproductie komen steeds 

meer emissie-vrije en emissiearme voertuigen op de markt. 

De ontwikkeling hiervan is in volle gang en we zien steeds 

meer machines met moderne aandrijvingen. Om met deze 

machines veilig te kunnen werken en ze te onderhouden is 

training onmisbaar. Het werken aan en met een machine met 

400-800 volt vraagt een specifieke deskundigheid. 

Wij staan niet stil en hebben onze opleidingen en ons 

cursusaanbod hierop aangepast.   

VOOR MONTEURS MOBIELE WERKTUIGEN

Om specialist in de elektrische en waterstof aandrijftechniek 

te worden en bij te blijven op het gebied van moderne 

aandrijvingen is de training Nieuwe energiedragers 

(elektrisch en waterstof) voor mobiele werktuigen ontwikkeld. 

Deze cursus zorgt voor toekomstbestendig en vakbekwaam 

functioneren. Naast theoretische kennis opdoen is ook een 

praktijk dag voorzien. Op de laatste dag wordt het theorie- 

en praktijkexamen afgenomen. 

VOOR MACHINISTEN VAN E-MACHINES

Als er gewerkt wordt met hybride en elektrische voertuigen, 

dan is het kennen van gevaren en het uitsluiten van risico’s 

van cruciaal belang. Denk aan gevaarlijke elektrische 

spanningen die kunnen oplopen tot 800 volt. Niet alleen voor 

de eigen veiligheid, maar ook voor de veiligheid van collega’s 

en eventuele omstanders. De cursus NEN 9140 veilig werken 

met en onderhouden van mobiele e-machines leert wat 

wel en niet gedaan mag worden met hybride en elektrisch 

aangedreven voertuigen. Na de cursus met een voldoende 

te hebben afgerond ben je aangewezen tot vakbekwaam 

persoon volgens de NEN 9140. 

DUURZAAMHEID EN 

OMGEVINGSMANAGEMENT 
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DUURZAAMHEID OMGEVINGSMANAGEMENT

Nieuwe energiedragers (elektrisch en waterstof) 
voor mobiele werktuigen
• duur: 8 dagen

NEN 9140 veilig werken met en onderhouden van mobiele 
e-machines 
• duur: 1 dag

Het nieuwe draaien: 
Effectief en efficiënt machinegebruik voor brandstof-
besparing en reductie van stikstof, fijnstof en CO2-uitstoot. 
Cursussen en maatwerkcursussen hebben wij voor de 
volgende vakgebieden: 

- Asfaltverwerking 
- Funderingstechnieken  
- Grondverzet  
- Sloop, recycling en afvalverwerking  
- Waterschappen  

• duur: 1 dag

Het nieuwe draaien voor Coaches
• duur: 2 dagen

Het nieuwe rijden voor bedrijfsauto’s <3500 kg
• duur: 1 dag

NIEUW!

ERKEND

Assertief op het werk - vergroot je zelfvertrouwen, stap in 
je kracht!
• duur: 4 dagen

Assertief op het werk (basis) - laat zien wat jij wilt!
• duur: 1 dag

Beginnend leiderschap - Pak je rol!
• duur: 4 dagen

Beginnend leiderschap basis - leer de basisprincipes!
• duur: 1 dag

Beheer en onderhoud verkeerstekens
• duur: 1 dag

Communicatie over beeldkwaliteit (collega’s en bewoners)
• duur: 1 dag

Wegbeheer: Visuele inspectie
• duur: 3 dagen 

Communicatieve vaardigheden
• duur: 2 dagen

Masterclass GWW
• duur: 1 dag

Professioneel leiderschap - maak het verschil!
• duur: 4 dagen

Situationeel leiderschap - maatwerk in je aansturing 
realiseren!
• duur: 3 dagen

Situationeel leiderschap (basis) - leer maatwerk 
ontwikkelen!
• duur: 2,5 dag
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MAATWERK & 
IN-COMPANY

Als opleider begrijpen wij als geen ander dat een standaard training of opleiding 

niet altijd aansluit op uw wensen en behoeften. Met meer dan 75 jaar ervaring 

kunnen wij u daarbij helpen. Zo kunnen wij alle trainingen en opleidingen binnen 

uw organisatie organiseren maar ook op maat gemaakte trajecten zijn ons niet 

vreemd.  

Wij hebben jarenlange ervaring met in-company en maatwerk trajecten binnen 

diverse organisaties, nationaal en internationaal. In deze trajecten zorgen wij dat 

onze opleidingen volledig aansluiten op de opleidingsvraag binnen uw organisatie 

en uw medewerkers. Voor gebruik van specifieke machines, locatie en overige 

wensen, kunt u bij ons terecht. In overleg met onze accountmanagers worden 

vorm, duur en locatie bepaald, waarbij in-company tot de mogelijkheden behoort. 

Voor de opleidingstrajecten zetten wij ervaren professionals uit de praktijk in; de 

opleidingstrajecten zijn dus altijd op kennis en ervaring uit de praktijk van vandaag 

gebaseerd. Met ruim 75 jaar ervaring zijn wij in staat elke opleidingswens te 

vertalen in een op maat gesneden opleidingstraject.

WAAROM IN-COMPANY OF MAATWERK VIA  

SOMA BEDRIJFSOPLEIDINGEN?

• Trainingen en opleidingen naar uw eigen wens

• Inbrengen van praktijkcases

• Flexibel starten: waar en wanneer het uitkomt voor u

• Ervaren docenten uit de praktijk

• Effectievere samenwerking binnen uw bedrijf

• Maatwerk op uw bedrijf

• Meer dan 75 jaar ervaring 

• CEDEO-erkend en NRTO keurmerk

De trainer van SOMA 

Bedrijfsopleidingen 

komt dan van tevoren 

even bij ons op locatie 

kijken. Dan kunnen wij 

doorgeven welke kennis 

er doorgegeven moet 

worden en welke niet. 

Alles wordt afgestemd 

op onze middelen. 

De trainer komt  

met een plan en  

dan kan de opleiding  

echt plaatsvinden. 

“ 

,,



SCAN DE QR CODE OF KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.SOMABEDRIJFSOPLEIDINGEN.NL

EEN GREEP UIT ONZE 
INFRA OPLEIDINGEN

De gepresenteerde stof was interessant en werd ook 

nog leuk gebracht met de ervaringen die de leraar 

ooit tegengekomen is in het veld. Vaak zijn dit soort 

onderwerpen meer een stuk “algemene ontwikkeling” 

wat zo’n cursus wat luchtiger maakt. 

En complimenten voor de catering.

“
 ,,

Bij SOMA Bedrijfsopleidingen werd er geluisterd naar onze wensen 

qua opleidingen, na een informatief face to face gesprek werd er tot 

volle tevredenheid een 2-daagse cursus op maat gemaakt en daarna 

door onze medewerkers met enthousiasme gevolgd. 

Na afloop ontvingen wij van de opleider nog een mail dat hij blij 

was met zo’n enthousiaste groep, hij is zelfs nog op het werk bij de 

werknemers langs geweest. Van begin tot het eind heeft 

SOMA Bedrijfsopleidingen onze wensen als werkgever maar ook de 

wensen van onze werknemers opgevolgd!

“
 ,,

Een goed in elkaar gezette cursus zodat we weer up 

to date zijn wat betreft de wijzigingen in geleiderail 

land. Tevens is de locatie hier uitermate geschikt 

voor zowel praktijk als verzorging.

“ ,,

Ik vond het een leerzame cursus en hoop het geleerde in de toekomst 

toe te kunnen passen. Het is in het begin misschien een beetje taaie 

kost maar naarmate de cursus vordert wordt het meer richting de 

praktijk wat mij beter af gaat. 

“ ,,

“ PRIMA CURSUS ,,

KIJK VOOR ONS COMPLETE OPLEIDINGSAANBOD  

OP WWW.SOMABEDRIJFSOPLEIDINGEN.NL

WAT ONZE KLANTEN ZEGGEN
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• Bekijk uitgebreide opleidings- of cursusinfo op www.somabedrijfsopleidingen.nl

• Startdata, prijzen en aanmelden: www.somabedrijfsopleidingen.nl of bel 0341 - 499 450

VEILIG WERKEN

Basis en VOL VCA (ook in e-learning)
•  duur: 1 dag
Behaviour Based Safety
•  duur: 1 dag
BHV-levensreddend handelen
•  duur: 1 dag
Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP) 
CROW 400 - klasse oranje/rood niet vluchtig 
•  duur: 1 dag
Examentraining inclusief gasmeten voorbereiding 
R-DLP examen 
•  duur: 1 dagdeel
Geregistreerd Deskundig Leidinggevende Projecten - 
klasse rood/zwart vluchtig (R-DLP) 
•  duur: 2 dagen
Graafschade voorkomen/kabels en leidingen 
lokaliseren CROW 400 
•  duur: 1 dag 
Hygiënisch werken in de distributie met water
•  duur: 1 dag
NEN 3140
•  duur: 1 dag

Code
95

Code
95

VEILIG WERKEN

NEN 1010
•  duur: 1 dag
Veilig werken in de riolering en besloten ruimtes 
•  duur: 1 dag
Veiligheid in de GWW
•  duur: 1 dag 
Veilig werken langs de weg                 ook in e-learning
•  duur: 1 dag
Veilig werken met asbestcementleidingen
•  duur: 1 dag
Veilig werken met de hydraulische graafmachine
•  duur: 2, 5 of 10 dagen
Veilig werken met de wiellaadschop
•  duur: 2, 5 of 10 dagen
Veilig werken op wegen voor uitvoerders en 
toezichthouders 
•  duur: 1 dag
Werken in en met verontreinigde grond (OPM) 
inclusief Asbestherkenning
•  duur: 1 dag
Workshop Veiligheidsbewustzijn
•  duur: 1 dag

Code
95



9SCAN DE QR CODE OF KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.SOMABEDRIJFSOPLEIDINGEN.NL

ASFALT

Asfaltkennis I
• duur: 6 dagen
Asfaltkennis II
• duur: 4 dagen
Basiskennis asfalt voor opdrachtgevers
• duur: 3 dagen
Kleine asfaltreparaties
• duur: 1 dag
Uitwisselbaarheid binnen de asfaltploeg
• duur: 3 dagen
Praktijktrainingen: 

- werken met de asfaltafwerkmachine
- werken met de wals 
- werken met de balk

• duur: 3 dagen
Operator Asfaltproductie-installatie
• duur: 12 dagen (verspreid over 2 jaar)
Machinist wegenbouw
• duur: 1 jaar

VEILIG WERKEN

ASFALT TRAININGEN METEN EN UITZETTEN

Beginselen meten en uitzetten
• duur: 2 dagen
Meten en uitzetten I
• duur: 5 dagen
Meten en uitzetten II
• duur: 5 dagen
Meten en uitzetten met GPS Total Station
• duur: 2 dagen
Landmeten (basis)
• duur: 12 dagen
Gebruik laserapparatuur II
• duur: 1 dag
Lezen van en werken met wegenbouwtekeningen
• duur: 1 dag
Waterpassen
• duur: 2 dagen

METEN
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Projectmanagement 
• duur: 3 dagen
RAW-systematiek voor aannemers 
• duur: 1 dag
Kennismaking UAV, RAW, BPKV en UAVgc 
• duur: 3 dagen
Masterclass EMVI 
• duur: 1 dagdeel
Workshop UAV-gc 
• duur: 1 dag

CKB-ERKEND

CONTRACT EN AANBESTEDING

CONTRACT EN AANBESTEDING

Kijk voor meer informatie op: www.somabedrijfsopleidingen.nl of bel 0341 - 499 45010

OVERIGE OPLEIDINGEN
VOOR UW BRANCHE BIEDEN WIJ NOG 

VEEL MEER OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN 

AAN, ZOALS:  

Hijsopleidingen voor grondverzetmachines 

TCVT Machinist autolaadkraan met hijsfunctie  

Machinist grondverzet niv. 3,  
uitstroom hydraulische graafmachine of 
wiellaadschop 

Boormeester 

Bronbemaler 

Kabellegger 

Monteur Gas-, Water- en/of Warmtedistributie  

Diverse cursussen op het gebied van 
straatwerk en openbare ruimtes
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ALS U VOOR SOMA 
KIEST, 
DAN KIEST U VOOR: 

 MAATWERK 

 MEER DAN 75 JAAR KENNIS EN  
 ERVARING

 OCW EN BRANCHE ERKENDE  
 OPLEIDINGEN

 PERSOONLIJKE AANDACHT

 ACTIEVE DEELNEMERSBEGELEIDING

www.somabedrijfsopleidingen.nl 

T: 0341 – 499 450

E: info@somabedrijfsopleidingen.nl 

ONZE ACCOUNTMANAGERS KOMEN GRAAG BIJ U LANGS OM TE BESPREKEN HOE  

WIJ KUNNEN VOLDOEN AAN UW OPLEIDINGSVRAAG: 

Regio Groningen, Friesland, Flevoland, 

Noord-Oost polder, Noord-Holland en 

Drenthe

Sytze Kloosterman

T: 06 - 5141 7818

E: s.kloosterman@

somabedrijfsopleidingen.nl

Regio Gelderland en Overijssel

Frans Seelen

T: 06 - 1007 8031

E: f.seelen@ 

somabedrijfsopleidingen.nl

Regio Utrecht, Zuid-Holland, Brabant, 

Limburg en Zeeland

Esther van ‘t Zelfde

T: 06 - 2155 3076

E: e.vantzelfde@

somabedrijfsopleidingen.nl

SNEL EN MAKKELIJK DIGITAAL AANMELDEN VIA  WWW.SOMABEDRIJFSOPLEIDINGEN.NL
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SOMA Bedrijfsopleidingen

Ceintuurbaan 2

3847 LG Harderwijk

Postbus 332

(0341) 499 450

info@somabedrijfsopleidingen.nl


