
 

 
  

LEERMIDDELEN 

 

CREBO 25099 

2e leerjaar 

BOL Machinist Grondverzet 
  

 2022 - 2023 

LET OP:  
Bestel met je SOMA e-mailadres! 
!1!1!adres!gebruiken voor je bestelling 



 
 

Leermiddelenlijst 
Onderstaand vind je het boekenpakket en de licenties, die jij nodig hebt voor jouw opleiding en leerjaar. 
 

 
 
Leermiddelen bestellen  
Het SOMA College maakt gebruik van door SOMA zelf ontwikkelde leermiddelen en leermiddelen met ISBN 
nummers. Hieronder wordt beschreven welke leermiddelen je nodig hebt voor het tweede jaar van jouw 
opleiding en hoe deze kunnen worden besteld. Je hoeft nog geen leermiddelen te bestellen voor de 
keuzedelen. Dit wordt besproken tijdens je SLB  uur. De BPV-map, die je in het eerste leerjaar hebt ontvangen, 
geldt voor de gehele opleiding. 
 
Je kunt ervoor kiezen om je leermiddelen in één keer te bestellen, zie onderstaande optie A of zelf alle 
leermiddelen los bestellen, zie onderstaande optie B. 
 
Optie A. Alle leermiddelen in één keer bestellen 
Wil je hier gebruik van maken en alle leermiddelen in één keer bestellen dan kan dat bij Wedding Nederland  
via de onderstaande link. 
 
https://www.leermiddeleninfra.shop/lm-25099-machinist-grondverzet-bol-2e-leerjaar.html 
 
 
Het bestellen, regelen en uitdelen van het boekenpakket doet het SOMA College in samenwerking met 
Wedding Nederland B.V. Alles wordt dan voor je geregeld en je ontvangt het hele samengestelde pakket thuis. 
Is een SOMA werk- of theorieboek nog in ontwikkeling, dan ontvang je op school in de eerste lesweek. Om die 
reden wordt er voor elk leermiddel, wat elders wordt ingekocht een toeslag gerekend van € 1,50 per 
leermiddel/ licentie. Er is geen toeslag voor de eigen SOMA College boeken. 
 
Gebruik in verband met het versturen van de digitale licenties ALTIJD jouw SOMA e-mailadres bij het bestellen.   



 
 

 
B. Leermiddelen zelf los bestellen (prijzen zijn exclusief verzendkosten) 
Als je ervoor kiest de leermiddelen zelf los te bestellen, dan kan dit via de ondergenoemde websites. 
 
1. Leermiddelen van Concreet 
De leermiddelen van Concreet zijn te bestellen via de volgende website; 
https://webshop.concreetonderwijsproducten.nl/ 
 
Artikel nr.  10131    Jaarabonnement Machinist grondverzet    € 0,00 
* Door CAO partijen Bouw en Infra is er voor gekozen studenten in het MBO, dat de leermiddelen van uitgeverij Concreet*  

 voor het  schooljaar 2022-2023 gratis zijn. Deze korting wordt automatisch verrekend in het winkelmandje. 

 
2. Leermiddelen van SOMA 
De SOMA werk- en theorieboeken krijg je vanaf de start van het schooljaar digitaal tot je beschikking in de 
elektronische leeromgeving (ELO) waar je de toegang tot hebt. Je kunt ervoor kiezen om deze zelf af te drukken 
of om dit ergens te laten doen bij een copy service bij jou in de buurt. Als je deze geprinte bladen in SOMA 
mappen wilt bewaren, dan zijn deze te koop bij de receptie van het SOMA college voor € 2,- per map. 
 
Onderstaand leermiddel staat niet in de ELO en moet besteld worden via Wedding: 
https://www.leermiddeleninfra.shop/vakboek-rioleringen-sbo-10024.html 
 
Vakboek Rioleringen SBO         € 37,80 
 
3. Licenties 
De taal- en rekenblokken zijn te bestellen via de website van Malmberg via de volgende link; 
https://mbo-student.malmbergwebshop.nl/  
 
Taalblokken 3  NE – EN voucher voor 12 maanden ISBN 978-90-345-9805-9  € 66,75 
Rekenblokken 3   voucher voor 12 maanden ISBN 978-90-345-9839-4  € 39,75 
 
Let op :  

 De taal- en rekenblokken ALLEEN te bestellen als  je hiervoor nog geen vrijstelling hebt gekregen. 
 Deze taal en rekenblokvouchers zijn ook al voor jouw derde schooljaar. 
 De licenties ontvang je via de mail op het mailadres, waarmee je bestelt: jouw SOMA mailadres. Zorg 

ervoor dat je deze inlogcodes goed bewaart, zodat je er de eerste les ermee kan inloggen. 
 
Schoolboek of licenties niet gebruikt?  
Het kan in bijzondere gevallen voorkomen, dat je een boek of licentie hebt aangeschaft, maar niet hebt 
gebruikt, bijv. door vrijstelling o.i.d.. Er is dan een mogelijkheid om het boek weer terug te verkopen aan het 
SOMA college. 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. 


