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Ja, dat kan jij zijn. Een toekomstige Noorderpoorter. Want jij staat op het 

punt een studiekeuze te maken. Best spannend natuurlijk. Maar vooral 

erg leuk. Je krijgt (eindelijk) de kans om een opleiding te kiezen in de 

richting die jij leuk vindt. En daar gaan wij jou bij helpen. We gaan samen 

met jou ontdekken waar je goed in bent én natuurlijk welke opleiding het 

best bij jou past.  

In dit magazine lees je allerlei verhalen, krijg je studiekeuzetips, wijze 

adviezen van Ellen en een lekker recept       , en maak je kennis met een 

paar van onze studenten die graag over hun opleiding vertellen. Zo vertelt 

Fenny over het maken van een nieuwe studiekeuze en Marilyn over het 

feit dat bij Noorderpoort iedereen zichzelf kan zijn. Het is natuurlijk fijn om 

de juiste opleiding te kiezen, maar het is ook belangrijk je je thuis voelt bij 

Noorderpoort.  

Blijft het toch spannend om een studiekeuze te maken? Bedenk dan dat je 

op veel manieren over je eigen toekomst na kunt denken. Je kunt het zo 

groot en zo klein maken als je zelf wilt. Je kunt nadenken over wat je láter 

wilt worden of over wat je nú leuk vindt en waar je nú goed in bent. Als je 

weet wat je nu leuk vindt en waar je nu goed in bent, ben je alweer een 

stapje dichter bij het maken van een studiekeuze. Weet je dat nog niet zo 

goed? Geen stress. Noorderpoort gaat je helpen. Lees het magazine rustig 

door, kom naar een open dag of meeloopdag en praat met studenten en 

een studiekeuzeadviseur. Zo werken we samen, in kleine stapjes, aan het 

maken van jouw studiekeuze.  

Heel veel succes! 
Namens de Centrale Studentenraad 

 PS  Vergeet niet dat je nooit te oud bent om te leren. Past dat wat je nu 

leuk vindt toch niet zo goed bij wat je later wilt worden? Ook dan kun je bij 

Noorderpoort terecht. Noorderpoort heeft altijd onderwijs voor je volgende 

stap. 

     Beste 
toekomstige 

Noorderpoorter, 
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‘Hoi Ellen, je spreekt met Jamira! 
Ik ben net 16 jaar geworden en 
ik wil kiezen voor de opleiding 
Leidinggevende Travel & Hospitality. Ik 
heb op internet gelezen dat je geen 
lesgeld hoeft te betalen als je 16 
bent. Ik wil graag weten hoe dat dan 
zit met het bestellen van mijn boeken, 
kost mij dat wel geld of valt dat ook 
onder lesgeld?’

Dag Jamira. Wat goed om te horen dat 
je bij ons een opleiding wilt volgen! Je 
hebt je zo te horen al goed voorbereid. 
Daar worden we als Noorderpoort heel 
erg blij van. Je hoeft inderdaad geen 
lesgeld te betalen als je jonger dan 18 
bent. Met de overige schoolkosten zit 
het anders, boeken of bijvoorbeeld een 
laptop betaal je zelf. We zien je graag 
na de zomervakantie!   

 ‘ Hey Ellen, je spreekt met Sam! Ik ben 
19 jaar en ik zou graag de opleiding 
Hotelschool willen doen, maar ik heb 
dyslexie. Op mijn huidige school krijg 
ik vaak begeleiding en extra hulp bij 
bijvoorbeeld toetsen. Ik vroeg me 
daarom af, geeft Noorderpoort ook 
extra begeleiding voor mensen 
met dyslexie? Want ik zou graag bij 
jullie op school willen komen!’

Hoi Sam. Goed dat je belt. Bij 
Noorderpoort hebben we begeleiding 
in alle soorten en maten. Zo heeft 
iedere Noorderpoortstudent een 
studieloopbaanbegeleider. Jouw slb’er 
helpt je met jouw planning, voortgang 
en ontwikkeling. Ik verwacht dat er 
in jouw geval inderdaad wat extra 
begeleiding nodig is. Die bieden 
we gelukkig ook! We hebben extra 
begeleiding voor studenten met 
autisme, ad(h)d of een handicap, dus 
ook voor dyscalculie of dyslexie. Tijdens 
het welkomstgesprek van de opleiding 
kun je dit zelf aangeven. We kijken dan 
samen welke begeleiding het best bij 
jou past. Voor alles geldt: aarzel niet om 
hulp te vragen, daar zijn we voor!  

‘Hooi! Ik heet Eva en ik kom van de 
Ronerborg in Roden. Ik wil beginnen 
met de opleiding Marketing & 
Communicatie bij Noorderpoort. Ik ben 
erg nieuwsgierig of ik naast mijn 
opleiding nog kan werken. Ik 
werk namelijk parttime bij de Jumbo. 
Is dat nog mogelijk denk je? 

Dag Eva. Kijk, een harde werker, daar 
houden we van. Of jouw bijbaan te 
combineren is met de opleiding durf 
ik niet te zeggen. Dat is per student 
verschillend. Wat je wel kan doen, 
is in gesprek gaan met onze huidige 
studenten. Tijdens onze open dagen 
zijn er altijd studenten aanwezig die 
graag vertellen over hun opleiding. Je 
kan aan hen bijvoorbeeld vragen of 
ze nog werken naast de opleiding, of 
ze nog ruimte hebben om te sporten 
en ga zo maar door. Zo krijg je een 
goed beeld van hoe het is om student 
Marketing & Communicatie te zijn.  

Goedemiddag Ellen, je spreekt met 
Luuk. Vroeger dacht ik altijd dat ik net 
als mijn vader constructiewerker in de 
scheepsbouw wilde worden. Ik heb 
daarom gekozen voor vmbo-basis met 
het profiel Techniek. Eigenlijk wil ik nu 
veel liever de opleiding Helpende 
Zorg en Welzijn niveau 2 doen. Kan 
dat gewoon? 

Dag Luuk! Net als in de techniek 
komen we ook in de zorg veel handen 
te kort. Mooi dat je nu wilt kiezen voor 
een opleiding in de zorg. Ik heb goed 
nieuws, het kan gewoon! Het maakt 
niet uit welk vmbo-profiel je hebt 
gevolgd, je bent gewoon toelaatbaar 
voor de opleiding Helpende Zorg en 
Welzijn niveau 2.  

Hallo Ellen, met Laura. Het is altijd al 
mijn droom geweest om bij Defensie 
aan het werk te gaan. Ik wil daarom 
heel graag starten met opleiding 
VeVa aankomend onderofficier 
grondoptreden. Zijn er aanvullende 
toelatingseisen waar ik rekening 
mee moet houden?’  

Hoi Laura. Wat stoer dat dit altijd al 
jouw droom is geweest! Er zijn bij 
Noorderpoort meerdere opleidingen 
met aanvullende toelatingseisen, deze 
is daar inderdaad eentje van. Alle 
aanvullende toelatingseisen vind je ook 
op de website. Heb je een pen en papier 
bij de hand? Dan kun je meeschrijven.

• Tijdens de welkomstbijeenkomst 
wordt er gekeken naar je fysieke 
belastbaarheid. Ook kijken we 
naar jouw inzet en gedrag. In 
sommige gevallen wordt er een 
persoonlijkheidstest afgenomen. 
• We gaan na of je zonder problemen 
kunt voldoen aan de sportieve 
inspanningen tijdens de opleiding, en 
daarmee een beroepsperspectief hebt 
bij Defensie. Dit noemen we het Sport 
Medisch Advies.
• Om tijdens deze opleiding stage te 
kunnen lopen, heb je een Verklaring 
Omtrent Gedrag nodig. Een VOG geeft 
aan dat je gedrag in het verleden geen 
bezwaar vormt voor je stage of je baan.
• Het is daarnaast goed om te weten 
dat je de Nederlandse nationaliteit moet 
hebben om bij Defensie te kunnen 
werken.
• De opleiding heeft een beperkt aantal 
opleidingsplaatsen. Voor het studiejaar 
2022-2023 zijn 26 plekken beschikbaar. 

Dit waren ze. Heel veel succes met het 
volgen van jouw droom en hopelijk tot 
volgend jaar 

Hallo met Egbert, spreek ik met 
Noorderpoort Hotspot? Ik wil heel graag 
bij Noorderpoort een opleiding volgen, 
maar ik weet niet of dat kan. Vanwege 
mijn chronische ziekte is het mij 
niet gelukt om een vmbo-diploma 
te halen. Ik heb nu eindelijk de juiste 
medicijnen gevonden en heb weer de 
energie om aan de slag te gaan. Ik wil nu 
heel graag alsnog een papiertje halen. 
Wat is er mogelijk bij Noorderpoort?’

Goedemiddag Egbert. Wat fijn dat je de 
juiste medicijnen hebt gevonden! 
Als je wilt starten met een opleiding 
moet je volgens de wet aan bepaalde 
vooropleidingseisen voldoen. Deze zijn 
per opleiding verschillend. Je kan het 
op de website vinden. Heb je niet het 
juiste diploma, dan kun je de opleiding 
in principe niet volgen. Je bent dan 
zoals dat formeel heet ‘niet wettelijk 
toelaatbaar’ tot de opleiding. We kijken 
natuurlijk graag met jou naar wat wel 
mogelijk is, daarom kun je deelnemen 
aan de toelatingsprocedure voor niet 
wettelijk toelaatbare studenten. Een 
toelatingscommissie onderzoekt of 
jij de door jou gekozen opleiding met 
succes kan afronden. Als dat het geval 
is, dan word je alsnog toegelaten! 
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Staat jouw vraag hier niet 

tussen? Kijk dan op pagina 34 

Daar beantwoorden we nog 
een aantal veel gestelde 

vragen. Of je belt natuurlijk 
zelf even met Ellen. 

Je bereikt de Hotspot 
van maandag t/m vrijdag 
tussen 9.00 en 17.00 uur. 

Telefoon
0800 - 66 77 885

WhatsApp
06 25 68 19 18

Emailadres
hotspot@noorderpoort.nl

Heb je een vraag over studeren bij Noorderpoort? Dan is het soms gewoon fijn om even met iemand 

te kunnen bellen. Bij Noorderpoort kun je dan contact opnemen met de Hotspot. Grote kans dat je 

dan Ellen aan de telefoon krijgt. Ellen weet ontzettend veel over alle verschillende opleidingen en 

helpt jou graag! Veel toekomstige Noorderpoorters gingen je al voor.  

Ellen  BellenEven 



Je studiekeuze. Beslissen hoe je 
toekomst eruit gaat zien. Door de 
maatschappij waarin we leven hebben 
we het idee dat je in één keer goed 
moet kiezen als het gaat over een 
vervolgopleiding. Die druk kan flink 
wat stress opleveren. Maar hoe erg is 
het eigenlijk om een ‘verkeerde’ keuze 
te maken? Je gaat in je leven nog 
een miljoen keer iets kiezen, en dat 
zullen niet een miljoen goede keuzes 
zijn. In het leven is daar ruimte voor, 
dus waarom niet in de keuze van je 
onderwijs?

Waarom is dat nou eigenlijk 
zo moeilijk?

• Als je nog aan het opgroeien bent, 
ben je vaak nog niet zoveel bezig met 
de toekomst. Misschien nog net met 
volgende week, maar het liefst alleen 
met vandaag en morgen. En dat is 
logisch, want er gebeurt zoveel! 
• In Nederland moet je al heel vroeg 
kiezen. Dan kan het dus gebeuren dat je 
nog geen idee hebt, en maar iets kiest 
omdat het moet.
• Er zijn zoveel opleidingen, dat je nooit 
precies kan weten wat er allemaal 
mogelijk is. Je zult daarom ook niet 
snel gaan kijken bij een opleiding die je 
niet kent – terwijl dat misschien wel de 
perfecte match is!

Tips en trucs bij het kiezen

Of we dit allemaal kunnen oplossen 
weet ik niet. Maar we kunnen wel ons 
best doen. 
En wat nog beter is: jij kunt het jezelf 
ook iets makkelijker maken! Tijdens 
een open dag vertellen we natuurlijk 
het liefst alleen over de allerleukste 
dingen, maar door de volgende vragen 
te stellen kun je een goed beeld krijgen 
of de opleiding iets voor je is:

#studiekeuzestruggle
• Welke lessen krijg ik allemaal? En 
hoe worden deze lessen gegeven? 
Moet ik veel zelf plannen, of helpen 
jullie daarmee? Krijg ik grote portfolio 
opdrachten of juist meerdere kleine?
• Hoe ziet mijn opleiding er in 
de praktijk uit? Wat kunnen mijn 
werkzaamheden zijn op stage?

Het goede nieuws is: de keuze die je 
nu maakt is niet voor altijd. Kies vooral 
iets wat je de komende drie of vier jaar 
leuk vindt, en daarna zie je wel verder. 
En als je er later achterkomt dat je 
toch niets wilt doen met de opleiding 
die je hebt gekozen, dan heb je het in 
ieder geval naar je zin gehad en dingen 
geleerd. Op naar de volgende keuze!

Veel succes met je studiekeuze,
Pytrik

Bewijs dat je eerste keuze niet direct 
definitief hoeft te zijn? Check het 
verhaal van Fenny op pagina 12.

Pytrik Notermans is al 

jaren docent. Eerst op 

de opleiding Marketing 

& Communicatie, 

en ruim twee jaar 

bij Nieuwe Wegen. 

Nieuwe Wegen is een 

traject om studenten te 

helpen bij het maken 

van een studiekeuze 

door op zoek te gaan 

naar hun talenten 

en krachten. Met 

studiekeuzestruggles 

van studenten heeft 

Pytrik dus elke dag te 

maken!
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Jorinde volgt de opleiding Schoonheidsspecialist. Ze 
vertelt over haar keuze om na de havo niet naar het hbo te 
gaan, maar een mbo-opleiding te doen.

Havodiploma gehaald? Op naar het hbo! Dit klinkt als een 
logische stap, maar Jorinde pakte het anders aan. Tijdens 
de havo heeft ze al een beetje om zich heen gekeken. 
Verpleegkunde? Iets economisch? Het was het allemaal niet. 

Totdat ze met haar moeder – die een eigen massagesalon 
heeft – over de hbo-opleiding Huidtherapie sprak. Ze gingen 
naar een open dag in Utrecht, en ja: dit moest het worden. 
Jorinde: ‘Ik dacht: ik ga dit gewoon doen! Ik verhuis naar 
Utrecht en ga hier helemaal voor.’ Maar de twijfel sloeg toch 
toe. Nog maar 17 jaar, en nu al zo ver weg op kamers? ‘Toen 
werd de keuze al voor me gemaakt, want ik zakte voor mijn 
examens. De opleiding was ineens geen mogelijkheid meer.’

Tijd voor een tussenjaar

Bij de tweede poging lukte het gelukkig wel om haar 
diploma te halen. ‘Ik was daarna echt even helemaal klaar 
met school, dus ik vond het tijd voor een tussenjaar,’ aldus 
Jorinde. ‘Werken en sparen voor een reis naar Zuid-Korea 
werd het plan. Ik had mijn ticket al geboekt, maar de vlucht 
werd helaas geannuleerd vanwege het coronavirus.’ Wéér 
moest ze een nieuw plan maken. 

Tijdens deze extra bedenktijd had Jorinde zich ondertussen 
verdiept in de voorganger van huidtherapie: de opleiding 
Schoonheidsspecialist. Maar: deze wordt alleen aangeboden 
binnen het mbo. ‘Ik vond het best wel een dingetje, want dit 
is wat ik heel graag wilde. Ik heb best wel even gezeten met 
het idee dat het zonde was van mijn havodiploma. Gelukkig 
wist ik na gesprekken met mijn ouders, vriendinnen en 
zussen dat het een goede keuze zou zijn, want iedereen zei 
‘dit past echt bij je!’

Thuisgevoel bij Noorderpoort 

‘Ik heb verschillende meeloopdagen gevolgd om te kijken 
waar ik naartoe zou willen. Bij Noorderpoort voelde het 
gelijk goed, een soort thuisgevoel. En heel eerlijk: die goede 
busverbinding hielp ook wel mee. Toen het schoolgebouw 
en de docenten ook nog leuk bleken te zijn, was het 
duidelijk. Ik zag mezelf echt al rondlopen op Noorderpoort.’

Alle opties open

En nu? Na de opleiding toch nog door voor de opleiding 
Huidtherapeut? ‘Dat weet ik nog niet, ik houd al mijn opties 
open. Het lijkt me ook leuk om eerst een paar jaar in een 
beautysalon te werken, of mijn eigen salon te openen.’ Dat 
het verhaal daar niet ophoudt, is een ding dat zeker is.

Opties genoeg dus voor Jorinde, op naar de toekomst! 

Noorderpoorters

Van havo naar mbo

“Ik houd al mijn opties open”
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Een   nieuwe studiekeuze
Noorderpoorters

12 13

en niet ligt. De lange stage ging uiteindelijk niet door. Corona 
gooide roet in het eten. Toch weet Fenny goed wat ze wil. 
Ze heeft bij Nieuwe Wegen niet alleen hulp ontvangen, maar 
ook zichzelf ontdekt en ontwikkeld.

 Toekomst

Welke opleiding ze uiteindelijk gaat kiezen? Sociaal werker. 
Die keuze ging nog kort de strijd aan met Pedagogisch 
medewerker kinderopvang, maar liever betekent ze wat 
voor jonge mensen zoals zijzelf. 

Fenny: ‘Ik zou gewoon een normaal leven willen hebben, 
net als ieder ander, in gezondheid en met werk waarbij ik 
anderen kan helpen. Ik moet er misschien meer moeite voor 
doen, maar ik weet dat ik het kan, ik zal het in elk geval altijd 
proberen.’

Ze heeft maar 10% zicht, maar Fenny is een doorzetter. Ze 
vertelt over haar tijd bij Nieuwe Wegen. Die had ze nodig 
– niet om te leren omgaan met haar beperking, maar om te 
ontdekken welke opleiding wél bij haar past.

Dat het niet haar opleiding was, werd haar na twee weken 
bakkersopleiding al duidelijk. Bakken is als hobby leuk, 
maar de opleiding trok haar minder aan. Eigenlijk was 
het ook de tweede keus van Fenny. Ze had vmbo-groen 
gedaan en daar wilde ze in het mbo mee door. Dat dat 
niet ging, kwam omdat haar artsen aangaven dat het met 
haar immuunsysteem een onverstandige keuze zou zijn, te 
gevaarlijk voor haar gezondheid 

 Nieuwe Wegen

Na haar korte kennismaking met de bakkersopleiding ging 
Fenny het traject Nieuwe Wegen volgen. Dit traject bij 
Noorderpoort is speciaal voor studenten die een verkeerde 
studiekeuze hebben gemaakt en willen ontdekken welke 
studie wél bij hen past. Ze worden daarbij persoonlijk 
begeleid.

Het eerste gesprek met haar begeleiders was moeilijk. 
‘Ik moest huilen, om die verkeerde studiekeuze, om de 
teleurstelling dat ik mbo-groen niet kon doen.’ Maar Fenny 
is niet het type dat opgeeft. ‘Mijn ziekte heb ik mijn hele 
leven al, dan vind je een methode om ermee om te gaan. Ik 
ben een doorzetter. Uiteindelijk lukt het me vaak toch.’  

 Student staat centraal

In haar traject bij Nieuwe Wegen gaat het om het vinden 
van de passende opleiding. Daarbij staat niet de beperking 
centraal, maar zij zelf. ‘Dat was fijn om te merken. In het 
begin stelden we samen met de andere studenten regels 
op. De belangrijkste daarvan was “we respecteren elkaar”. 
Ik kan bij Nieuwe Wegen zijn wie ik ben, en voor de ander 
geldt dat ook.’ 

Het vinden van een nieuwe opleiding liep een beetje anders 
dan gepland. De korte stages gingen nog gewoon door: een 
paardenboerderij, een school en een ouderencentrum. Het 
was een goede ervaring om erachter te komen wat haar wel 

“ Ik moet er misschien 
 meer moeite voor doen, 
 maar ik weet dat ik het kan ”



Lucas, kun je iets vertellen over jouw 
bijzondere route op school?

Ik ben begonnen op de praktijkschool Winsum Terra. Toen 
kwam ik erachter dat ik logistiek leuk vond, dus dat heb ik 
op de website opgezocht. Daar vond ik het UMCG Gilde en 
dat leek me heel handig omdat je normaal niet makkelijk bij 
het UMCG binnenkomt. Daar ben ik begonnen op niveau 1. 
In dat jaar had ik het goed naar mijn zin dus heb ik gevraagd 
of ik mijn BBL-opleiding niveau 2 hier ook mocht doen.  

Dus je werkt in het UMCG via Noorderpoort?

Ja, in de kelder, bij de Medische Hulpmiddelen Service. Als 
je voor de entreeopleiding UMCG Gilde kiest, dan krijg je op 
school eerst uitleg over wat je gaat doen in het ziekenhuis. 
Daarna ga je naar het UMCG en volg je daar ook je lessen. 
Als je begint, dan kom je in de carrousel. Dan ga je op 
verschillende afdelingen uitproberen waar je goed in bent 
en wat je leuk vindt. Omdat er voor mij nog geen plek was 
bij de logistiek, heb ik eerst vloerenonderhoud gedaan. 

Toen ben ik bij de MHS gekomen, en dat beviel zo goed dat 
ik mijn baas heb gevraagd of ik hier mocht werken en leren 
tegelijk (BBL). En dat mocht! Dat is ook gelijk een tip van mij. 
Als je wat wil, moet je het gewoon zelf regelen en vragen. 
Dus nu ga ik één dag in de week naar school voor niveau 2 
Magazijnmedewerker, en de rest van de dagen werk ik. En ik 
krijg nog goed betaald ook, dus dat is mooi meegenomen!

Wat doe je daar allemaal in die kelder?

Echt heel erg veel, ik zit bij beddenlogistiek transport. 
We transporteren bijvoorbeeld bedden, rollators en 
infuuspompen. Dan krijgen we een melding binnen met: 
deze afdeling wil een bed met matras. En wij leveren dat 
dan. Veel mensen staan er niet bij stil, maar onder het 
ziekenhuis gebeurt er van alles. Als jij met spoed een 
infuuspomp nodig hebt, zorgen wij dat die daar staat. Als wij 
dat niet doen, dan heb je een groot probleem.  

Door naar niveau 2

Op de afdeling word ik ook gezien als collega, niet als 
student. Het is een fijne en leuke groep. Ik vind UMCG Gilde 
echt een aanrader, vooral als je niet zoveel bedrijven kent 
om een baan te fixen. Je ziet je klasgenoten wel, maar je zit 
wel verspreid in het UMCG. Als je geluk hebt heb je samen 
pauze!

Als je hier wilt werken moet je je wel professioneel 
opstellen, je werkt natuurlijk in een groot ziekenhuis. Ik wil 
graag groeien en hogerop komen. Daarom heb ik mijn werk 
goed gedaan en gevraagd of ik mocht blijven. Ik zou hier 
later wel teamleider willen worden!

Werken in het UMCG 
met Noorderpoort

Noorderpoorters

“...ik zit bij beddenlogistiek transport”

“Tip van mij. Als je wat wil, moet je het gewoon zelf regelen en vragen”
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kleren maken    de man[bar]

Uniformen spread

Tekst?

kleren maken    de man[bar]
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een uniform omUtegen te zeggen
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een goede outfit is het werk
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Zijn wie je

Noorderpoorters Bij Noorderpoort is iedereen welkom. Het maakt niet uit 
hoe je eruitziet, wat je gender is, in wie je gelooft of waar 
je vandaan komt. We kunnen dat natuurlijk makkelijk 
zeggen, maar waar merk je dat dan aan als je bij ons op 
school zit? Daar weet Marilyn meer over te vertellen!

Vertel! Wie ben je en wat doe je?

Ik ben Marilyn Dioncre, 18 jaar en ik zit in het tweede jaar 
van de kappersopleiding. Daarnaast ben ik lid van de Gender 
& Sexuality Alliance (GSA) van Noorderpoort Euroborg. Ik 
zit hierbij omdat ik graag de LHBTIQ+-gemeenschap, vooral 
op school, in het zonnetje wil zetten. De GSA is opgericht 
omdat Noorderpoort wil streven naar meer inclusiviteit en 
gelijkwaardigheid.  

Wat doen jullie dan precies?

Heel veel eigenlijk! Er is veel gezelligheid tijdens de 
meetings op school, en we praten overal over. Over de 
leuke dingen, maar ook de vervelende. Er zijn bijvoorbeeld 
een paar mensen bij de GSA van wie de ouders het niet 
leuk vonden dat ze uit de kast kwamen. Dat is natuurlijk 
hartstikke moeilijk, dus dan is het fijn als je het daar met 
mensen over kunt hebben. Je kunt het eigenlijk zien als een 
plek waar je zonder beoordeeld te worden en je te moeten 
verantwoorden, jezelf kunt zijn en je problemen op tafel 
kunt leggen. Maar we hebben het ook over de leuke dingen 
hoor!

We bespreken ook belangrijke nationale dagen zoals paarse 
vrijdag. Dan bedenken we of we iets speciaals willen doen 
met deze dag. Bijvoorbeeld een workshop geven of iets 
uitdelen, zodat we zelf ook wat meer bekendheid krijgen en 
meer mensen zich kunnen aansluiten.

Kan iedereen lid worden van de GSA?  

Zeker! Iedereen die het leuk lijkt of er behoefte aan heeft is 
welkom. Of je nou hetero, lesbisch, non-binair of whatever 
bent. Ik denk dat veel mensen baat hebben bij zo’n club. 
Ook als je in het begin nog onzeker bent over jezelf en je 
seksualiteit, is het fijn dat je ergens bij hoort. Je kunt ook 
‘anoniem’ aansluiten als je liever niet wilt dat mensen weten 
dat je bij de GSA zit. Dan kom je ook niet op de foto’s, daar 
gaan we respectvol mee om. 

Toen ik zelf net uit de kast kwam merkte ik dat ik heel erg 
zoekende was. Waar hoor ik bij? Is die persoon ook homo 
en kan ik contact leggen? Dat is een heel groot gevoel in het 
begin. 
Nu maakt het me echt helemaal niks meer uit, al zou ik 
nergens meer bij horen. Dat boeit me niet meer. Op een 
gegeven moment word je daar wat zelfverzekerder in.

wilt zijn!

“...meer inclusiviteit en gelijkwaardigheid”
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n  Nigel, leg eens uit. Je bent nog geen 18, hebt nog geen 
vrachtwagenrijbewijs, maar volgt toch deze opleiding. Hoe 
kan dat?
Dat klopt! Maar dat is geen probleem, omdat het een BBL-
opleiding is. De meeste studenten beginnen met deze 
opleiding als ze ongeveer 16,5 jaar zijn. Dan ga je vier dagen 
werken en één dag in de week naar school. Zo doe je mooi 
werkervaring op en verdien je geld waar je een spaarpotje 
van kunt maken. Van dat geld kun je je rijbewijs halen. Het 
is de bedoeling dat je na ongeveer twee jaar je rijbewijzen 
op zak hebt. Op school wordt code 95 behandeld (dit was 
vroeger het chauffeursdiploma) en de school plant ook je 
CBR-examen in. Zo kun je na je autorijbewijs makkelijk door 
voor de vrachtwagen. 

“Het lijkt alsof het alleen om spullen gaat, 

maar het gaat veel vaker ook over mensen”

n  Daarnaast heb jij ook nog speciale afspraken met school 
toch?
Zeker, ik heb in overleg met Noorderpoort mijn eigen 
opleiding ingedeeld. Ik wilde eigenlijk niet meer naar school, 
maar wist wel dat ik chauffeur wilde worden. Dus dit is 
een perfecte oplossing. Het bedrijf waar ik werk verzorgt 
verhuizingen van en naar Scandinavië, dan ben je soms best 
een tijdje onderweg. Daarom mag ik om de week een volle 
week weg zijn. Ik ben heel blij dat dit gelukt is! 

n  Hoe ziet zo’n week voor jou er dan uit?
Die begint meestal zondagavond rond acht uur. Dan gaan we 
naar de boot, of rijden richting Denemarken om te lossen 
(of te laden, maar net hoe de planning loopt). Omdat ik nog 
niet mag rijden zorg ik voor de rest, zoals papieren invullen 
en documenten inscannen. Dan gaan we naar het adres en 
regelen we daar de verhuizing. Het lijkt alsof het daarbij alleen 
om spullen gaat, maar het gaat veel vaker ook over mensen. 
Die pakken hun hele leven op, om ergens anders verder 
te gaan. Dus de werkzaamheden bestaan ook uit contact 
houden, overleggen en samenwerken met deze mensen. 
Onderweg kunnen er ook nog andere klussen zijn waar we 
mee aan de slag moeten.  

n  Dat klinkt als hard werken! Wist je altijd al dat je 
chauffeur wilde worden?
Al heel lang! Toen ik een jaar of vier was wist ik al: ik wil 
chauffeur worden. Ik wist dus al welke mbo-opleiding 
ik wilde doen voordat ik mijn middelbare school had 
uitgekozen, haha. Mijn vader zegt altijd voor de grap: het 
eerste woordje dat je kon uitspreken was mama, en het 
tweede woord was vrachtwagen.  

n  Tot slot: welke eigenschappen heb je nodig als je graag 
op de vrachtwagen wil?
Je moet vooral sociaal zijn. Je bent op veel verschillende 
manieren met mensen in contact. Zowel met collega’s 
als met klanten. Je moet goed kunnen samenwerken en 
oplossingsgericht zijn. Soms moet je zaken ter plekke 
oplossen, zonder hulp. En je moet natuurlijk van de vrijheid 
houden om veel onderweg te zijn!  

Nigel (17) volgt de opleiding Chauffeur Wegvervoer

Noorderpoorters

Studeren op de manier 
die bij jou past
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“Toen ik een jaar of 4 was wist ik al: ik wil chauffeur worden”
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(Ongeveer 12 stuks)

  Voor de vulling:
• 250 gram amandelspijs
• 25 gram ei (losgeklopt)
• 5 gram citroenrasp 

 En om de koeken mooi 
 af te maken: 
• Eistrijksel (klop een eitje los 
 en smeer dit over de koek 
 voor een mooie glans)
• Halve amandelen

Maak de roomboter smeuïg. Voeg 
daarna suiker, ei, zout en water toe.  
Meng dit goed door elkaar met een 
kneedhaak of je handen (tip voor minder 
klontjes: haal het ei en de roomboter 
wat eerder uit de koelkast). Voeg als 
al het vocht is opgenomen hier de 
basterdsuiker, gemengd bakpoeder, 
kaneel en bloem aan toe. Kneed alles 
tot een stevig deeg. Verpak het deeg 
in plasticfolie of bakpapier en laat het 
ongeveer één uur in de koelkast rusten.  

Zet alvast een spuitzak klaar. Meng 
voor de vulling de amandelspijs en 
citroenrasp samen met het losgeklopte 
ei tot een smeuïge, soepele massa. Als 
het nog te stijf is om te spuiten, kun je 
wat extra ei toevoegen. Vul de spuitzak 
met de mix.  

Verwarm de oven voor op 230oC en 
bekleed een bakplaat met bakpapier. 
Haal het deeg uit de koelkast en kneed 
het nog kort door. Rol het uit op het 
aanrecht (gebruik wat bloem om het 
minder te laten plakken) tot een dikte 
van ongeveer 2 millimeter. Steek met je 
koeksteker 24 cirkels uit het deeg en leg 
de helft hiervan op de bakplaat. Verdeel 
de amandelspijs over de deegcirkels en 
bedek ze met de overige 12 cirkels. Druk 
de zijkanten goed dicht met je vingers 
en bestrijk de koeken met losgeklopt ei. 
Plak op elke koek een amandel en voeg 
nog een laagje ei strijksel toe. 

Bak de koeken in ongeveer 10 minuten 
goudbruin en gaar. Laat de koeken 
afkoelen en smullen maar! 

Loopt het water jou ook in de mond als je aan een gevulde koek denkt? Dat komt goed uit! Onze 

docent en bakker Henk Kloosterhof neemt je stap voor stap mee in het bereiden van de perfecte 

gevulde koek. Om uit te delen, of natuurlijk om lekker zelf allemaal op te eten. 

Aan de slag! De bereiding:

(Kleine disclaimer: de hoeveelheden lijken soms
een beetje raar, maar kloppen precies. Als je meer
of minder doet, krijg je te slap of te stevig deeg. 
25 gram ei is ongeveer een half ei) 
 
Materiaal:
• Een koeksteker met kartel (diameter 9 cm)
• Kneedhaak (of gewoon met je handen)
• Deegroller
• Spuitzak

 Voor het deeg:
• 250 gram Zeeuwse bloem
• 137 gram roomboter (op kamertemperatuur)
• 125 gram basterdsuiker
• 25 gram ei (op kamertemperatuur, losgeklopt)
• 10 milliliter water
• 5 gram gemengd bakpoeder
• 1 gram kaneel
• 2,5 gram zout

Wat heb je allemaal nodig?

Recept voor gevulde koeken

voor ongeveer 12 stuks

Smaakt dit naar meer? 

Op Noorderpoort (locatie Euroborg) leer 
je niet alleen hoe je gevulde koeken 
maakt, maar nog veel meer! Wie weet 
zorg jij binnenkort voor de mooiste taart 
op het volgende verjaardagsfeestje, bak 
jij de lekkerste koekjes voor kerst of 
maak jij van je passie je beroep.  
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Mieke (18) zit in het tweede jaar van de 
Timmermansopleiding in Stadskanaal. 
Werkkleding aan, tekenbord onder de 
arm - ze is een bijzondere verschijning 
tussen alle jongens op de opleiding. 
Mieke doet een schatting: er zitten 
zo’n negen á tien meiden verdeeld over 
de verschillende bouwopleidingen. 
Dat moeten er meer worden volgens 
Mieke. ‘We zijn misschien niet even 
sterk, dus dan moeten we maar wat 
slimmer zijn!’

Onverwachte keuze
‘Ik had eerst een heel ander plan. 
Mijn vader en oom hebben samen 
een veehouderij, een melkveebedrijf, 
dus ik dacht: dat ga ik ook doen. Tot 
iemand zei: “Wil je niet liever wat 
anders? Je hebt nu al zoveel vanuit 
huis meegekregen, dat kun je altijd 
nog doen.”’ Dat zette Mieke aan het 

denken. ‘Daarom koos ik ervoor eerst 
iets anders te gaan doen. Dat werd de 
Timmermansopleiding.’ Haar ouders 
vonden het helemaal prima. ‘Ze lieten 
mij zelf de keuze, dat is echt heel fijn. 
Ze zeiden: “Als jij de bouw in wil, dan 
mag jij de bouw in. Je moet zelf je 
keuze maken. We staan altijd achter je.”’  

Mieke – Vrouw in de bouw

Mensen blij maken
Wat Mieke het meest aantrok aan de 
bouw is het werk. ‘Ja, echt het werk. 
Dingen met je handen maken. Bij nul 
beginnen met een idee, en dan in het 
resultaat bij honderd uitkomen en 
denken: hier hebben we met elkaar 
aan gewerkt en mensen blij mee 
gemaakt.’ 

‘In de praktijklessen krijg je je tekening, 
je materiaal, je materieel en uitleg, en 
daarna kun je van start. Als je iets niet 
snapt, ga je naar de docent en krijg je 
wat extra uitleg. Je kunt het wel uit 
een boekje lezen, maar je leert het 
meest door het gewoon te proberen en 
het soms fout te doen.’

Een vrouw in een 
mannenwereld
‘Vervelende reacties heb ik nooit 
gehad. Natuurlijk komt het wel voor 
dat de jongens een beetje klieren 
en ouwehoeren, maar dat hoort er 
ook bij.’ Toch bestaat nog steeds het 
vooroordeel dat de bouw echt een 
mannenberoep is. Mieke vindt dat 
vrouwen net zo geschikt zijn voor het 

werk. ‘Ik dacht zelf ook eerst, kan ik dit 
wel aan? Alles tillen en zo? Maar als 
vrouw moet je gewoon wat slimmer 
nadenken. En als het niet lukt vraag 
ik toch gewoon of iemand even wil 
helpen?’

‘Het is hard werken, maar dat moet 
je in veel meer beroepen. Ik doe het 
gewoon met mijn eigen kracht en 
slimheid. Als je de opleiding wil doen, 
moet je wel een doorpakker zijn. Dan 
maakt het niet uit of je een man of een 
vrouw bent. Het kan natuurlijk niet dat 
je halverwege de dag zegt: nou, ik heb 
een beetje spierpijn. Ik hou ermee op 
voor vandaag!’

Mooi vooruitzicht
Mieke zit nu in het laatste jaar van 
niveau 2. Ze twijfelt of ze hierna direct 
niveau 3 wil doen, want dat zou weer 
drie jaar naar school betekenen. ‘Ik kijk 
eerst hoe ik dit het best kan afronden. 

Als ik bijna klaar ben zie ik het wel. Ik 
zou hierna aan het werk kunnen, want 
als het goed is zijn er veel banen in dit 
vak. Ze zoeken veel mensen, dus dat is 
natuurlijk een mooi vooruitzicht!’

“Bij 0 beginnen met 

een idee, en dan bij 100 

uitkomen”
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Julian – Man in de zorg

Julian is 18 jaar en zit in het tweede 
jaar van de opleiding Pedagogisch 
Medewerker Kinderopvang. Dit klinkt 
tot nu toe niet zo gek, maar toch is het 
best bijzonder. Julian is namelijk een 
van de weinige mannen in een klas vol 
vrouwen. ‘Het idee dat een zorgberoep 
voor vrouwen is, is zo ouderwets. Als 
je erover nadenkt is het best erg dat dat 
zich doortrekt naar 2021!’

Een goede foute keuze
De opleiding Pedagogisch Medewerker 
Kinderopvang was niet direct de eerste 
keuze voor Julian. Hij heeft eerst de 
opleiding Sport & Bewegen gevolgd op 
het Alfacollege. Dat bleek een goede 
‘foute’ keuze. ‘Ik wist niet wat ik wilde. 
Ik hou van voetbal en bewegen, dus 
Sport & Bewegen leek me wel leuk. 
Toen ik een tijdje bezig was dacht ik: is 
dit wat ik wil? Kan ik mezelf hiermee 

onderhouden? Dat zag ik niet voor 
me. Dus was het tijd om iets anders te 
zoeken.’

Dat andere werd Noorderpoort. Geen 
onbekend terrein voor Julian: zijn zus 
heeft de opleiding Gespecialiseerd 

Pedagogisch Medewerker gevolgd en 
zijn moeder de opleiding Specifieke 
Doelgroepen. ‘Het zit dus wel een 
beetje in de familie. Ik zag mezelf 
eigenlijk nooit met kinderen werken, 
maar op mijn vorige opleiding heb 
ik gymles gegeven op mijn oude 
middelbare school. Ook gaf ik training 
bij mijn voetbalclub in Grijpskerk, aan 
de jongens onder 9 jaar. Die huppelen 
alle kanten op, daar moet je echt je 
aandacht bijhouden. Dat vond ik zo leuk 
om te doen dat ik ben gaan kijken bij 
PMK. In de zorg blijft altijd werk, dus dat 
is mooi. Ik zou hierna graag nog niveau 
4 willen doen, dat kan in één jaar. En 
dan aan de slag op een zorgboerderij.’

Mannen in de minderheid
Julian zit met één andere jongen in 
de klas. De rest zijn allemaal meiden. 
‘Ik wist dat er minder mannen zaten, 
maar ik had niet verwacht dat het er 
zó weinig zouden zijn. Het komt denk 
ik door vroeger, het idee dat zorg voor 
vrouwen is. Best erg dat dat idee in 
2021 nog steeds bestaat!’

‘Ik heb eens een situatie gehad dat een 
klein meisje van drie heel hard moest 
huilen toen ze me voor het eerst zag. 
De volgende dagen was ze nog wat 
voorzichtig, maar vanaf dag vijf ben 
ik met haar een boekje gaan lezen 
en buitenspelen. Ze moest heel erg 
wennen dat er ineens een man was, 
omdat er op die groep alleen vrouwen 
stonden. Staat er ineens een beer van 
een vent voor je, dan snap ik dat je 
even schrikt, haha.’

Kom gewoon kijken!
En of Julian een beetje staande blijft 
tussen al die vrouwen? ‘Haha ja, ik 
ben wel wat gewend. Ik heb zo mijn 
ervaring met het leven en werken 
met vrouwen. Je hoeft ook niet altijd 
het mannetje uit te hangen. Je kunt 
gewoon jezelf zijn, je verandert niet 
als je ineens met allemaal vrouwen 
bent. Het is voor mij nooit een nadeel 
geweest!’

‘Wat ik wel lastig vind, is dat er 
verschillende incidenten zijn geweest 
met mannen in deze beroepsgroep. 
Dat hoor je in het nieuws en zie je 
op internet. Ik snap dat dat je als man 
misschien wel kan tegenhouden om 
hiervoor te kiezen. Maar ik zou zeggen: 
laat je niet te veel afschrikken door wat 
je online vindt. Wij kunnen daar als man 
en als opleiding niks aan doen, dus kom 
vooral zelf langs op de open dag. Als 
je het dan toch niks vindt, kun je altijd 
weer weg!’ 
 

Je hoeft ook niet 

altijd het mannetje uit 

te hangen
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Daniel op stage in BerlijnJe grens verleggen

32 33

Stagelopen is een belangrijk onderdeel 
van je opleiding. Je stagebedrijf wordt 
ook wel een BPV-bedrijf genoemd 
(beroepspraktijkvorming). Als je op de 
Hotelschool zit, is het natuurlijk niet 
zo moeilijk te bedenken waar je stage 
gaat lopen: een hotel. Maar dan niet in 
Nederland, dacht Daniël (19).  

Waar wil ik heen?

‘We kregen op school uitleg over waar 
je terecht kon komen. Nog niet over de 
hotels, maar wel over de landen en wat 
je daar kunt verwachten. Daarna moest 
ik mijn top 4 van landen opgeven. 
Voor mij waren dat: Ierland, Duitsland, 
Nederland en als laatste België. 
Niemand van mijn klas is uiteindelijk 
in Ierland geplaatst, dus ik was blij dat 
mijn tweede keuze wel door kon gaan. 
En nu woon ik op de zesde verdieping 
van een Berlijns hotel!’ Toch is Daniel 
niet veel in zijn kamer te vinden, 
behalve om te slapen. ‘In m’n eentje of 
met bezoek ga ik liever de stad in om 
Berlijn te ontdekken.’ 

‘Ik kom oorspronkelijk niet uit 
Nederland, ik ben acht jaar geleden 
vanuit Duitsland naar Nederland 
verhuisd. Ik denk dat dat wel heeft 
meegeholpen in mijn plaatsing, omdat 
ik natuurlijk vloeiend Duits spreek.’ 

Gezicht van het bedrijf

‘Op dit moment werk ik op de receptie 
en dat vind ik heel leuk. Mijn eerste 
twee dagen zat ik in de housekeeping, 
dat vond ik echt verschrikkelijk. De 
receptie is meer mijn ding. Ik heb 
veel contact met mensen, je bent het 
gezicht van het bedrijf, geeft informatie 
en regelt de check-ins en check-outs.’ 

Op de vraag: wat heb je in de opleiding 
geleerd wat nu goed van pas komt?, 
hoeft Daniel niet lang na te denken. 
‘Haha, mijn stropdas leren strikken 
heeft me het meest geholpen! Maar 
natuurlijk ook het omgaan met 
verschillende soorten mensen en ook 
systemen. Ik ben goed voorbereid door 
school.’

Aanrader om in het buitenland 
stage te lopen

‘Stagelopen in het buitenland zou 
ik zeker aanraden, sowieso voor de 
ervaring.’ In het hotel waar Daniel 
werkt, is ongeveer een derde van zijn 
collega’s nog in opleiding. ‘Dat is leuk, 
en ik heb op het werk ook vrienden 
gemaakt. Ik merk wel dat het in Berlijn 
verder lastig is om nieuwe vrienden te 
maken want iedereen hoort al bij een 
groepje. Ik ben veel in de sportschool 
te vinden (zes keer per week), want 
door de Duitse wet heb ik veel vrije 
tijd. Die wet zorgt ervoor dat ik niet te 
veel en te vaak kan werken. Dus tijd 
genoeg om Berlijn te leren kennen!’



Geen diploma Entree

BL – Basisberoepsgerichte Leerweg Niveau 2

KL – Kaderberoepsgerichte Leerweg Niveau 3/4

GL – Gemengde Leerweg Niveau 3/4

TL – Theoretische Leerweg Niveau 4

1 jaar

2 jaar

3-4 jaar

3-4 jaar

3-4 jaar

vmbo diploma mbo niveau duur

BOL - naar school en stage

BBL - werken en naar school

Niveau 4 HBO

Q&A Zo werkt mbo

Op welk niveau kan ik beginnen?

We hebben vier verschillende niveaus. Kijk hieronder op welk niveau jij kunt starten. En wil je bijvoorbeeld na je niveau 2 
opleiding naar niveau 3? Dat kan!   
 

Krijg ik studiefinanciering en een OV-kaart?

Wat kost een opleiding

Ga je een BOL-opleiding volgen?

Schoolkosten

Weinig geld, toch studeren?

Ga je een BBL-opleiding volgen?

Lesgeld

Cursusgeld

Je bent 16 of 17 jaar en gaat een 
BOL-opleiding volgen:

Je bent 18 jaar en gaat een 
BOL-opleiding volgen:

Studiefinanciering OV-studentenkaart

Je krijgt nog geen studiefinanciering. Wel 
kunnen je ouders een kindgebonden budget 
aanvragen. 

Meestal heb je recht op studiefinanciering. 
Afhankelijk van het inkomen van je ouders 
kun je een aanvullende beurs krijgen. Deze 
beurs moet je zelf aanvragen. 

Ook kun je een OV-studentenkaart 
aanvragen. Je kunt kiezen of je door de 
week of in het weekend gratis wil reizen. 

Ook kun je een OV-studentenkaart 
aanvragen. 

Je gaat een BBL-opleiding volgen: Je krijgt geen studiefinanciering. Het 
leerbedrijf waar je gaat werken betaalt 
meestal wel je opleidingskosten. Ook krijg 
je salaris. 

Je kunt geen OV-studentenkaart aanvragen.

Dan betaal je lesgeld. De hoogte van het 
lesgeld wordt elk jaar landelijk bepaald. 
Dit betaal je aan DUO.
Ben je op 1 augustus nog geen 18 jaar? Dan 
hoef je nog geen lesgeld te betalen.

Naast het les- of cursusgeld maak je ook 
extra kosten, bijvoorbeeld voor boeken, 
materialen, laptop of werkkleding. Deze 
moet je zelf betalen. Daarnaast heb je voor 
sommige opleidingen een Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG) nodig. De kosten hiervan betaal 
je ook zelf.  

Ben je op 1 augustus nog geen 18 jaar? En 
lukt het niet om je boeken en lesgeld te 
betalen? Dan kun je contact opnemen via de 
mail, chat, WhatsApp (06 25 68 19 18), 
of telefonisch (0800-66 77 88 5).

Dan betaal je (of je leerbedrijf) cursusgeld. 
Dit betaal je aan Noorderpoort. 
Ben je op 1 augustus nog geen 18 jaar? Dan 
hoef je nog geen cursusgeld te betalen. 

Niveaus en toelatingseisen vanuit het vmbo

We kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt over je nieuwe school. Hopelijk helpen onderstaande antwoorden je een 
beetje op weg!
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Studiekeuze checklist
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Over mijn studiekeuze

Dit wilde ik vroeger worden                       >          

Hier word ik blij van:

Dit kan ik heel erg goed:

Hier ben ik minder goed in:

Deze studierichtingen lijken mij leuk (meerdere opties mogelijk)

Creatieve beroepen ICT

Economie en ondernemen Zorg & Welzijn

Horeca, Bakkerij en Toerisme Laboratorium- en procestechniek

Uniformberoepen Uiterlijke verzorging

Techniek en Bouw Mobiliteit, Transport en logistiek

Entree

Zo maak ik een studiekeuze (meerdere opties mogelijk) 

 Open dagen bezoeken  Meeloopdag volgen

 Met familie en vrienden praten  Een studiekeuzetest doen op kiesmbo.nl

 Met studenten praten  Bellen met de Noorderpoort Hotspot (p. ellen bellen) 

 Verdiepen in de toelatingseisen   Aanmelden voor een opleiding vóór 1 april 

Top 3 opleidingen bij Noorderpoort

1.

2.

3.

Dit wil ik nu worden         >

Tips voor het maken van een 

studiekeuze? Die hebben 

onze ouderejaars studenten 

zeker! Dit is hun advies voor 

jou:

Tips ouderejaars

Iets kiezen wat je leuk vindt, 

want deze opleiding hoeft 

niet direct je toekomst te zijn.

It may be hard, it may be 
tiring, but it will definitely 
be worth it!

Meeloopdagen
volgen

Trust the 
process

Kies voor 
Noorderpoort

Volg je gevoel!

Neem je tijd, 
begin een jaar eerder 
met zoeken.

BREED KIJKEN, 
open dagen bezoeken

Wees niet bang 
om verkeerd te kiezen!



steekt de handen
uit de mouwen...
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Opwierderweg 2, 
Appingedam

Duurswoldlaan 2a, 
Farmsum

Paul Krugerstraat 1, 
Assen (Anholt Interzorg)

Zeemanstraat 1, 
Assen

Bornholmstraat 31, 
Groningen

APPINGEDAM DELFZIJLASSEN GRONINGEN

1 32 4

OPLEIDING  LEERWEG NIVEAU DUUR

Maatschappelijke Zorg 
• Helpende Zorg & Welzijn bol/bbl 2 2
• Begeleider gehandicaptenzorg bol 3 3   
• Begeleider specifieke doelgroepen bol 3 3
• Persoonlijk begeleider 
 gehandicaptenzorg bol/bbl  4 3
• Persoonlijk begeleider specifieke 
 doelgroepen bol/bbl 4 3

Pedagogisch werk 
• Pedagogisch medewerker 
 kinderopvang  bol/bbl 3 3
• Gespecialiseerd pedagogisch 
 medewerker bol/bbl  4 3

Entree opleidingen
• Assistent dienstverlening en zorg bol/bbl  1 1
• Assistent verkoop/retail bol/bbl  1 1
• Assistent bouwen, wonen en
 onderhoud bol/bbl  1 1 

Servicemedewerker Breed
• Servicemedewerker Breed bol/bbl  2 2

OPLEIDING  LEERWEG NIVEAU DUUR

Techniek
• Monteur elektrotechnische installaties        bbl 2 2
• Operationeel technicus bol/bbl 3 3
• Allround operationeel technicus (AOT) bol/bbl 4 4

Scheepvaart
• Maritiem officier kleine schepen 
 nautisch, koopvaardij  bol 3 3
• Maritiem officier kleine schepen 
 technisch  bol 3 3
• Maritiem officier alle schepen 
 nautisch, koopvaardij  bol 4 4
• Maritiem officier alle schepen 
 technisch  bol  4 4

OPLEIDING  LEERWEG NIVEAU DUUR

Commercieel
• Serviceadviseur mobiliteitsbranche bol/bbl  3 2
• Verkoopadviseur mobiliteitsbranche bol/bbl  3 2
• Aftersalesmanager mobiliteitsbranche bol/bbl 4 3
• Verkoopmanager mobiliteitsbranche  bol/bbl  4 3
• Technisch leidinggevende bol/bbl 4 1

Autoschade/autospuiter
• Autoschadehersteller  bol/bbl 2 2
• Autospuiter  bol/bbl 2 2
• Eerste autoschadehersteller  bol/bbl 3 3
• Eerste autospuiter  bol/bbl 3 3
• Eerste autoschadetechnicus        bbl 3 1* 
 * Te volgen na de opleiding Eerste autoschadehersteller 
    plus enkele jaren werkervaring

Autotechniek
• Basistechnicus voertuigen en mobiele 
 werktuigen (personenauto’s) bol/bbl 2 2
• Allround technicus voertuigen en 
 mobiele werktuigen (personenauto’s)  bol/bbl 3 3
• Technisch specialist voertuigen en 
 mobiele werktuigen (personenauto’s) bol/bbl 4 4

Bedrijfsautotechniek
• Basistechnicus voertuigen en mobiele 
 werktuigen (bedrijfsauto’s)  bol/bbl 2 2
• Allround technicus voertuigen en 
 mobiele werktuigen (bedrijfsauto’s)  bol/bbl 3 3
• Technisch specialist voertuigen en 
 mobiele werktuigen (bedrijfsauto’s)  bol/bbl 4 4

Fietstechniek
• Fietstechnicus  bol/bbl 2 2
• Eerste fietstechnicus  bol/bbl 3 3

OPLEIDING  LEERWEG NIVEAU DUUR

Maatschappelijke Zorg
• Combi Verzorgende IG / Begeleider 
 maatschappelijke zorg  bol /bbl  3 2/3

Verpleging en verzorging
• Verzorgende IG  bol  3 3
• Verzorgende IG             bbl  3 2

OPLEIDING  LEERWEG NIVEAU DUUR

Gezondheidszorg Assen
• Mbo-verpleegkundige  bol  4 4
• Mbo-verpleegkundige - verkort          bbl  4 2/3

GRONINGENASSEN

2

40 41



OPLEIDING  LEERWEG NIVEAU DUUR

Ondernemen
• Leidinggevende team/afdeling/projekt              bbl 4  1 
• Vakman-Ondernemer bol 4  1 
• Ondernemer retail bol 4 3 
• Manager retail bol 4  3 
• Bedrijfsmanagement bol 4  3 

Retail (Detailhandel)
• Verkoopmedewerker bol/bbl 2  2
• Verkoopspecialist bol/bbl 3  2 
• Ondernemer retail bol            4  3 
• Manager retail bol            4  3 

Engelstalige opleiding
• International Business Studies 

Wonen
• Interieur adviseur bol 4  3

Commercieel
• Junior sales executive bol 3 2 
• Contactcenter medewerker       bbl 3  2 
• (Junior) accountmanager bol 4  3 

Johan Cruyff College/Topsport
• Marketing & Communication Specialist bol 4  3

Business services
• Allround Assistent Business Services bol/bbl 3 3
• Marketing & Communication Specialist bol 4 3
• Business Administration & 
 Control Specialist bol/bbl 4 3
• Legal, Insurance & HR Specialist bol 4 3
• Office & Management Support Specialist bol/bbl 4 3

Hora Siccamasingel 177, 
Groningen

GRONINGEN

6

OPLEIDING  LEERWEG NIVEAU DUUR

Entree
• Assistent dienstverlening en zorg bol/bbl  1 1
• Assistent verkoop/retail bol/bbl  1 1
• Assistent horeca, voeding of 
  voedingsindustrie bol/bbl  1 1
• Assistent installatie- en 
 constructietechniek bol/bbl  1 1
• Assistent logistiek  bol/bbl  1 1
• Assistent mobiliteitsbranche bol/bbl  1 1
• Assistent uniformberoepen  bol 1 1
• Assistent Fietsenmaker bol/bbl 1 1
 
Servicemedewerker Breed
• Servicemedewerker Breed bol/bbl 2 2

       
Winschoterdiep 50, 
Groningen

GRONINGEN

7

Bornholmstraat 31, 
Groningen

GRONINGEN

5

OPLEIDING  LEERWEG NIVEAU DUUR

Transport en logistiek
• Chauffeur wegvervoer       bbl 2 2
• Logistiek medewerker - verkort bol/bbl 2 1
• Logistiek teamleider - verkort bol/bbl 3 2
• Specialist transport en logistiek bol 4 4
• Leidinggevende team/afdeling/project        bbl  4 1

OPLEIDING  LEERWEG NIVEAU DUUR

Beveiliging 
• Beveiliger 2 bol/bbl 2 2
• Beveiliger 3 bol/bbl 3 2

Defensie VeVa 
(Veiligheid en vakmanschap)
• VEVA Aankomend medewerker 
 grondoptreden bol  2 2
• VEVA Monteur mechatronica  bol  2 2
• VEVA Logistiek medewerker bol  2 2
• VEVA Aankomend onderofficier 
 grondoptreden bol  3 3
• VEVA Eerste monteur mechatronica bol  3 3
• VEVA Logistiek teamleider  bol  3 3

       
Winschoterdiep 50, 
Groningen

8

OPLEIDING  LEERWEG NIVEAU DUUR

Brood en banket
• Uitvoerend bakker bol  2 2
• Zelfstandig werkend bakker  bol/bbl 3 3
• Leidinggevende bakkerij        bbl 4 3
• Boulanger        bbl 4 1
• Patissier        bbl 4 1

Horeca
• Gastheer/-vrouw bol/bbl 2 2 
• Kok bol/bbl 2 2
• Allround Hospitality medewerker bol 3 3
• Zelfstandig werkend (gastheer/-vrouw) bol/bbl 3 3
• Zelfstandig werkend kok bol/bbl 3 3
• Leidinggevende bediening      bbl 4 3
• Leidinggevende keuken      bbl 4 3

Hotelschool  
• Manager/Ondernemer Horeca - verkort bol 4 2
• Manager/Ondernemer Horeca bol 4 3
• Meewerkend Horeca Ondernemer  bol  4  3
• Tweetalige Hotelschool  bol  4  3

Leisure & events
• Zelfstandig medewerker leisure 
 & events  bol  3 3
• Leidinggevende leisure & events bol  4 3

Toerisme 
• Zelfstandig medewerker travel 
 & hospitality bol 3 3
• Allround Hospitality medewerker bol 3 3
• Leidinggevende travel & hospitality bol  4 3
• Luchtvaartdienstverlener bol 4 3

Uiterlijke verzorging
• Kapper bol/bbl 2 2    
• Hairstylist dame  bol/bbl 3 3
• Hairstylist heer bol/bbl 3 2
• Salonmanager dame bol 4 3
• Salonmanager heer bol 4 3
• Allround schoonheidsspecialist bol 4 3

Boumaboulevard 113, 
Groningen

GRONINGEN

9

42 43



OPLEIDING  LEERWEG NIVEAU DUUR

Laboratoriumtechniek
• Allround laborant bol 3 21/2

• Chemisch-fysisch analist  bol 4 4
• Biologisch-medisch analist  bol 4 4

GRONINGEN

Zernikeplein 11, 
Groningen

OPLEIDING  LEERWEG NIVEAU DUUR

Applicatieontwikkeling
• Software developer web & apps bol 4 4
• Software developer games bol 4 4
• Software developer BIT Academy bol 4 3

Audiovisuele productie
• AV Specialist (Audio Visueel) bol 4 3
• Fotograaf bol 4 3

Mediavormgeving
• Content Creator bol 4 3
• Mediavormgever bol 4 3
• Ruimtelijk vormgever bol 4 3

Podiumkunsten
• Studio- en livetechnicus bol 3 2
• Acteur bol 4 3
• Light & visuals technician bol 4 3
• Medewerker evenementenorganisatie bol 4 3
• Muzikant bol 4 3
• Sound technician bol 4 3

GRONINGEN

Verzetsstrijderslaan 2, 
Groningen

11 12

OPLEIDING  LEERWEG NIVEAU DUUR

Procestechniek
• Mechanisch operator A       bbl 2 2
• Procesoperator A       bbl 2 2
• Mechanisch operator B       bbl 3 3
• Procesoperator B bol/bbl 3 21/2

• Operator C bol/bbl 4 4

GRONINGEN

Zernikepark 21, 
Groningen

13

OPLEIDING  LEERWEG NIVEAU DUUR

Assisterenden Gezondheidszorg
• Apothekersassistent* bol/bbl 4 3
• Doktersassistent* bol 4 3
• Tandartsassistent bol 4 3
 *) Instroom in tweede leerjaar mogelijk, 
 zie voor instroomeisen de website

Maatschappelijke Zorg 
• Helpende Zorg & Welzijn bol/bbl 2 2
• Begeleider gehandicaptenzorg - verkort        bbl 3 2
• Begeleider specifieke doelgroepen 
 - verkort        bbl 3 2
• Begeleider maatschappelijke zorg bol/bbl 3 3
• Persoonlijk begeleider 
 maatschappelijke zorg bol/bbl 4 3

Pedagogisch werk 
• Pedagogisch medewerker kinderopvang  bol 3 3
• Gespecialiseerd pedagogisch 
 medewerker bol/bbl  4 3
• Onderwijsassistent bol 4 3

Sociaal werk
• Sociaal werker bol/bbl 4 3

Verpleging en verzorging
• Combi Verzorgende IG / Begeleider 
 maatschappelijke zorg bol/bbl 3 2/3
• Verzorgende IG bol 3 3
• Verzorgende-IG - verkort        bbl 3 2
• Mbo-verpleegkundige bol 4 4
• Mbo-verpleegkundige - verkort        bbl 4  2/3

Servicemedewerker Breed
• Servicemedewerker Breed  bol  2 2
• Servicemedewerker breed - verkort        bbl 2 1

Verlengde Visserstraat 20, 
Groningen

GRONINGEN

10

44 45



OPLEIDING  LEERWEG NIVEAU DUUR

Retail (Detailhandel)
• Verkoopmedewerker bol/bbl 2 2
• Eerste verkoper bol/bbl 3 2
• Manager retail bol/bbl  4 3
• Ondernemer retail bol/bbl  4 3

Bouw
• Metselaar        bbl 2 2
• Timmerman bol/bbl 2 2
• Allround timmerman bol/bbl 3 3
• Middenkaderfunctionaris Bouw        bbl 4 3 
• Middenkaderfunctionaris bouw bol 4 4

Voertuigen
• Basistechnicus voertuigen en mobiele 
 werktuigen (personenauto’s) bol/bbl 2 2
• Allround technicus voertuigen en 
 mobiele werktuigen (personenauto’s) bol/bbl 3 3

Elektro- en installatietechniek
• Monteur elektrotechnische installaties bol/bbl  2 2
• Monteur werktuigkundige installaties bol/bbl  2 2
• Eerste monteur elektrotechnische 
 installaties woning en utiliteit bol/bbl  3 3
• Eerste monteur woning bol/bbl  3 3

Metaaltechniek
• Constructiewerker bol/bbl  2 2
• Allround constructiewerker bol/bbl  3 3
• Verspaner bol/bbl  2 2

Engineering/Precisietechniek
• Technicus Engineering
 (Werktuigbouwkunde, Mechatronica, 
 Dronepiloot/Droning)        bbl 3 3
• Technicus Engineering
 (Werktuigbouwkunde, Mechatronica, 
 Dronepiloot/Droning)  bol 4 4
• Instrumentmaker        bbl 3 2
• Instrumentmaker bol 3 3
• Research instrumentmaker        bbl 4 3
• Research instrumentmaker bol 4 4

Sportparklaan 5, 
Stadskanaal

STADSKANAAL

16

OPLEIDING  LEERWEG NIVEAU DUUR

Maatschappelijke Zorg 
• Helpende Zorg & Welzijn  bol/bbl 2 2
• Helpende Zorg & Welzijn verkort        bbl 2 1
• Combi Verzorgende IG / Begeleider 
 maatschappelijke zorg bol/bbl 3 2/3
• Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg bol/bbl  4 3
• Persoonlijk begeleider specifieke 
 doelgroepen bol/bbl 4 3

Pedagogisch werk 
• Pedagogisch medewerker kinderopvang  bol/bbl 3 3
• Gespecialiseerd pedagogisch medewerker bol/bbl  4 3
• Onderwijsassistent bol/bbl 4 3

Verpleging en verzorging
• Combi Verzorgende IG / Begeleider 
 maatschappelijke zorg bol/bbl 3 2/3

Servicemedewerker Breed
• Servicemedewerker Breed bol/bbl  2 2

GRONINGEN

Muntinglaan 3, 
Groningen

14

OPLEIDING  LEERWEG NIVEAU DUUR

Podiumkunsten
• Dans / Dansleider bol 4 3

GRONINGEN

Zernikeplein 7, 
Groningen

15

46 47

OPLEIDING  LEERWEG NIVEAU DUUR

ICT
• Allround medewerker IT systems 
 and devices bol 3 2
• Expert IT systems and devices bol/bbl 4 3
• Cloud & Infrastructure technician bol 4 3

Techniek
• Constructiewerker bol/bbl  2 2
• Verspaner bol/bbl 2 2
• Allround constructiewerker - verkort        bbl  3 2 
• Eerste monteur service en 
 onderhoud werktuigbouw - verkort        bbl  3 2
• Eerste monteur service en 
 onderhoud werktuigbouw bol  3 3
• Technicus engineering
 (Werktuigbouw, Elektro, Mechatronica, 
 Dronepiloot/Droning) bol 4 4
• Technicus engineering
 (Werktuigbouw, Elektro, Mechatronica, 
 Dronepiloot/Droning)        bbl 4 3



P.C. Hooftlaan 1, 
Winschoten

WINSCHOTEN

18

OPLEIDING  LEERWEG  NIVEAU DUUR

Mediavormgeving
• Medewerker sign bol 2 2
• Allround signmaker bol 3 3
• Sign specialist bol 4 3
• Mediavormgever bol 4 3

Horeca
• Medewerker fastservice       bbl  2 2
• Eerste medewerker fastservice       bbl 3 3

Business services 
• Allround Assistent Business Services  bol  3  2   
• Business Administration & Control 
 Specialist  bol  4  3 
• Office & Management Support Specialist  bol  4  3

ICT 
• Medewerker ICT support bol 2 2
• Allround medew. IT systems and devices bol 3 2
• Expert IT systems and devices bol/bbl 4 3
• Cloud & Infrastructure technician bol 4 3

Maatschappelijke Zorg 
• Helpende Zorg & Welzijn bol/bbl 2 2
• Begeleider gehandicaptenzorg bol/bbl 3 3
• Begeleider specifieke doelgroepen bol/bbl 3 3
• Combi Verzorgende IG / Begeleider 
 maatschappelijke zorg bol/bbl 3 2/3
• Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg bol/bbl  4 3
• Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen bol/bbl 4 3

Pedagogisch werk 
• Pedagogisch medewerker kinderopvang  bol/bbl 3 3 
• Gespecialiseerd pedagogisch medewerker bol/bbl  4 3                       
• Onderwijsassistent bol 4 3 
• Combi Mbo-verpleegkundige / Persoonlijk 
 begeleider maatschappelijke zorg – verkort        bbl 4  3

Verpleging en verzorging
• Combi Verzorgende IG / Begeleider 
 maatschappelijke zorg bol/bbl 3 2/3
• Verzorgende IG - verkort          bbl 3 2
• Mbo-verpleegkundige bol 4 4
• Mbo-verpleegkundige - verkort        bbl 4  21/2

Servicemedewerker Breed
• Servicemedewerker Breed bol/bbl 2 2

OPLEIDING  LEERWEG NIVEAU DUUR

Retail (Detailhandel)
• Verkoper bol/bbl 2 2 
• Eerste verkoper       bbl 3 2
• Manager retail       bbl  4 3

Entree opleidingen
• Assistent dienstverlening en zorg bol/bbl  1 1
• Assistent verkoop/retail bol/bbl  1 1

Servicemedewerker Breed
• Servicemedewerker Breed bol/bbl  2 2

Maatschappelijke Zorg
• Helpende Zorg & Welzijn bol/bbl 2 2

Hertenkampstraat 6, 
Veendam

VEENDAM

17
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Adressen en telefoonnummers 
Noorderpoort
APPINGEDAM

Beroepsonderwijs 
Appingedam 
Opwierderweg 2
Postbus 13
9900 AA Appingedam
T (0596) 69 29 29 

ASSEN
 
Gezondheidszorg Assen
Paul Krugerstraat 1
Postbus 185
9400 AD Assen
T (0592) 33 23 32

Gezondheidszorg Assen
Zeemanstraat 1
Postbus 185
9400 AD Assen
T (0592) 33 23 32

DELFZIJL

Energy & Maritime 
Duurswoldlaan 2a
Postbus 35
9930 AA Delfzijl
T (0596) 61 02 19

GRONINGEN

Automotive
Bornholmstraat 31
Postbus 11011
9700 CA Groningen 
T (050) 317 25 00

Logistiek
Bornholmstraat 31
Postbus 11011
9700 CA Groningen 
T (050) 317 25 00

Business & Administratie
Hora Siccamasingel 177
Postbus 6177
9702 HD Groningen
T (050) 365 65 00

Entree opleidingen
Winschoterdiep 50 
Postbus 2605
9704 CP Groningen 
T (050) 547 09 00

GRONINGEN VERVOLG 

Uniformberoepen 
Winschoterdiep 50 
Postbus 2605
9704 CP Groningen 
T (050) 547 09 00 

Gastvrijheid & Toerisme
Euroborg, Boumaboulevard 113
Postbus 749
9700 AS Groningen
T (050) 317 82 00

Gezondheidszorg & Welzijn
Verlengde Visserstraat 20
Postbus 1225
9701 BE Groningen
T (050) 368 83 00 

Kunst & Multimedia
Verzetsstrijderslaan 2
Postbus 281
9700 AG Groningen
T (050) 520 55 00

Laboratoriumtechniek
Zernikeplein 11
Postbus 9423
9703 LP Groningen
T (050) 595 40 54

Procestechniek
Zernikepark 21
Postbus 9423
9703 LP Groningen
T (050) 595 40 54

Technologie & ICT 
Muntinglaan 3
Postbus 169
9700 AD Groningen
T (050) 520 49 00

Lucia Marthas Institute 
for Performing Arts 
Rustenburgerstraat 436
1072 HK Amsterdam
T (020) 676 13 70 

Zernikeplein 7
9747 AS Groningen
T (050) 595 54 54

STADSKANAAL

Beroeps onderwijs 
Stadskanaal
Sportparklaan 5
Postbus 101
9500 AC Stadskanaal
T (0599) 69 28 00

VEENDAM

Beroepsonderwijs Veendam
Hertenkampstraat 6
Postbus 80
9640 AB Veendam
T (0598) 68 63 63

WINSCHOTEN

Campus Winschoten
P.C. Hooftlaan 1
Winschoten
Postbus 327
9670 AH Winschoten
T (0597) 67 09 70

Educatie
  
Noorderpoort Educatie
Hora Siccamasingel 177
Postbus 6064
9702 HB Groningen
T (050) 367 75 40

Let op: Educatie heeft meerdere 
uitvoeringslocaties.

Noorderpoort Hotspot
Voor o.a. studieadvies & inspiratie 
Boumaboulevard 400
9723 ZT Groningen
T 0800-66 77 88 5 (gratis)
E hotspot@noorderpoort.nl 
WhatsApp: 06 25 68 19 18 
Twitter: @NP_Hotspot

Sportcentrum Europapark 
Noorderpoort 
Helperpark 306 
9723 ZA Groningen
T (050) 23 09 400
E sportcentrum@noorderpoort.nl

Noorderpoort Kasteel.gro
Melkweg 1 
9718 EP Groningen
T (050) 36 88 434
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Aan de inhoud van deze studiegids kunnen geen rechten worden ontleend.

https://www.noorderpoort.nl/locaties/groningen-educatie
https://noorderpoort.nl/locaties/groningen-noorderpoort-hotspot
https://www.noorderpoort.nl/locaties/groningen-noorderpoort-sportcentrum-europapark
https://www.noorderpoort.nl/locaties/groningen-noorderpoort-sportcentrum-europapark
https://kasteelgro.nl/


Meelopen op het mbo 
Meelopen? Dat kan in de volgende weken:
• Week 48  (29 november-3 december 2021)
• Week 50  (13-17 december 2021)
• Week  2  (17-21 januari 2022)
• Week  7  (31 januari-4 februari 2022, voor derdejaars) 
• Week 10  (7-11 maart 2022) 
• Week 12  (21-25 maart 2022)

Aanmelden voor een meeloopochtend via 
bezoekmbo.nl of informeer bij je decaan/mentor.

Vragen of hulp nodig, neem contact 
op met Noorderpoort Hotspot:
Telefoon: 0800-66 77 88 5 (gratis)  
WhatsApp: 06 25 68 19 18 
E-mail: hotspot@noorderpoort.nl
Webchat: Stel je vraag op de website van Noorderpoort 

Het hele jaar kun je terecht bij Noorderpoort 
voor online studieadvies.

Studiekeuze  
Events

Studiekeuze Webinars
Donderdag 25 t/m 29 oktober 2021   17.00 - 20.00 uur 

Open huis locaties Noorderpoort
Woensdag 10 november 2021 16.00 - 18.00 uur

Open dag Noorderpoort 
Energy & Maritime Delfzijl
Zaterdag 27 november 2021 10.00 - 15.00 uur  
Duurswoldlaan 2a, Farmsum/Delfzijl 

Online Studiekeuze Event
13 t/m 17 december 2021  17.00 - 20.00 uur

Open dagen
Vrijdag 28 januari 2022  16.00 - 20.30 uur
Zaterdag 29 januari 2022  10.00 - 14.00 uur

Open dag Noorderpoort 
Laboratorium- & Procestechniek 
Donderdag 3 februari 2022 16.00 - 21.00 uur 
Zernikeplein 11, Groningen

Studiekeuze Eventweek 
online en live op locaties
7 t/m 11 maart 2022  17.00 - 19.00 uur  

Last Minute Studiekeuze Event 
16 juni 2022   17.00 - 19.00 uur 

Kijk voor het actuele overzicht op noorderpoort.nl/open-dagen

https://noorderpoort.nl/over-noorderpoort/agenda
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