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

 
 
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 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. 
 
Let op!:  

 Je hoeft nog geen leermiddelen te bestellen voor keuzedelen. Dit wordt besproken tijdens je SLB  uur.  
 De BPV-map, die je in het eerste leerjaar hebt ontvangen, geldt voor de gehele opleiding. 
 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 terug te verkopen 
aan het SOMA college. Wil jij hier gebruik van maken dan kun je terecht bij  het Servicepunt. 

 
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. (m.u.v. Electude) Gebruik bij het bestellen ALTIJD jouw SOMA e-mailadres in verband 
met het kunnen traceren van de verstuurde digitale licenties als je onverhoopt je mail kwijtraakt. 
 
https://www.leermiddeleninfra.shop/lm-25669-allround-technicus-vandm-bol-2e-leerjaar.html 
 
 
Het SOMA College heeft een samenwerkingsverband met Wedding Nederland B.V. Zij zorgen ervoor dat alle 
leermiddelen worden besteld, gedrukt en verstuurd en het hele samengestelde pakket thuis ontvangt. Is een 
SOMA werk- of theorieboek nog in ontwikkeling, dan ontvang je dit 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.  
 



 
 

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 Techniek in Motion (TIM) 
De leermiddelen van Tim zijn te bestellen  op de volgende website; https://acole.nl/product-categorie/tim/ 
 
Elektronische componenten (expert)   ISBN 978-94-92809-18-6  € 21,69 
Elektronische systemen (expert)    ISBN 978-94-92809-22-3  € 18,33 
Verbrandingsmotoren afstellingen en systemen (expert) ISBN 978-94-92809-51-3  € 27,06 
Commonrail (expert)     ISBN 978-94-92809-33-9  € 20,69 
 
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 - studiewijzer). Je kunt ervoor kiezen om deze zelf af te drukken of om dit 
ergens te laten doen. Voor de lessen MOETEN de boeken zijn afgedrukt. Op school kun je speciale SOMA 
mappen kopen bij de receptie om de papieren in te bewaren. Ook heb je de boeken van vorig schooljaar weer 
nodig. 
 
3547 Aandrijfsystemen 2         € 22,45 
3548 Elektrotechniek 2         € 38,52 
3549 Motoren en klein materieel 2        € 38,52 
9724 Opdrachten hydrauliek        € 24,99 
 
3. Licenties Malmberg 
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 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. 
 
4. Licentie Electude 
De verlenging van de licentie van Electude van vorig jaar wordt centraal tijdens de eerste les op school besteld. 
Zorg ervoor, dat je deze dan direct via IDeal kan betalen. Hij kost € 53,25.  
 
 

 

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. 


