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de tijd dat je dit leest. De meest 
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noorderpoort.nl

Beste toekomstige Noorderpoorter,

Klinkt goed hè, een Noorderpoorter.  
Dat is wat jij misschien wel bent na 
dit schooljaar. Je eindexamens, een 
studiekeuze maken – niet de makkelijkste 
dingen om te doen. Je examens kunnen 
we je niet echt bij helpen (behalve duimen 
natuurlijk), maar met je studiekeuze wel! 
Want een goede studiekeuze, wat is dat 
nou eigenlijk? Heeft dat te maken met de 
school waar je naartoe gaat, de docenten 
die jou lesgeven, de vakken die je krijgt, of 
je talenten? Spoiler alert: eigenlijk allemaal.

Dit magazine is opgedeeld in twee kanten. Aan de kant waar je nu bent, lees je 
verhalen van studenten. Bijvoorbeeld over stage lopen in het buitenland, jezelf zijn 
en het leven na Noorderpoort. Maar ook waarom het mbo zo belangrijk is. Naast dat 
je een studie kiest die je leuk vindt en waar je goed in bent, vinden wij het ook heel 
belangrijk dat je je thuis voelt bij Noorderpoort. Want iedereen, wie je ook bent, is 
welkom. Aan deze kant leer je ons dus alvast een beetje kennen!

Draai je dit magazine om, dan kom je aan de infokant. Hier vind je handige 
informatie over onze niveaus, begeleiding tijdens je opleiding, een overzicht van al 
onze opleidingen en locaties en nog veel meer. Zo kun je goed voorbereid met je 
studiekeuze aan de slag.

Kristal Knap
Namens de Centrale Studentenraad

Veel leesplezier!
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Stage in het buitenland 

Wat trek(t) je aan?

Mede mogelijk gemaakt door mbo’ers

De Zoek Het Uit-Quiz!

Zijn wie je wilt zijn 

We doen het samen!

Oud-student Julian
aan het woord

Het mbo is zo belangrijk!

Dilemma

BOL of BBL

Afstudeerproject VIER 
Kim Nieborg
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‘ Ik had echt een 
cultuurshock. 
Eigenlijk zijn we 
heel verwend in 
Nederland!’
Eliene
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

‘ Stage in het 
buitenland  
vind ik 100% 
een aanrader!’

Stage in het
buitenland
Eliene is 19 jaar en zit in het laatste jaar 
van de opleiding Persoonlijk begeleider 
specifieke doelgroepen (sinds augustus 
2022: Persoonlijk begeleider maat-
schappelijke zorg). Dat doet ze niet 
in Groningen – maar op het zonnige 
Curaçao!

Vertel! Stage op Curaçao,  
hoe heb je dat geregeld?
‘In het 2e jaar heb ik stagegelopen 
in Amersfoort, dus ook al een eindje 
weg, haha. Daar zei iemand: kun je je 
volgende stage niet in het buitenland 
doen? Ik kon me vaag iets herinneren 
dat ik daarover had gehoord in de 
introductieweek, dus dat heb ik 
uitgezocht.

Via Noorderpoort ben ik in contact 
gekomen met het bemiddelingsbureau. 
Ik kreeg verschillende stageplekken te 
zien. Voor mijn opleiding was het: de 
kinderopvang, of de ouderenzorg.’

En waar is de keuze op gevallen?
‘Op de ouderenzorg. Ik loop stage in een 

verzorg/verpleeghuis. Het heet Stichting 
Hamied. We zijn met 10 Nederlandse 
stagiairs, een mix van mbo en hbo. 
Ik begin om 7 uur. Dan doen we een 
rondje op de afdeling, de bewoners 
verzorgen en douchen. Daarna samen 
met de bewoners ontbijten, en ze 
vermaken met activiteiten. Later in 
de middag lunchen we met z’n allen, 
en leg ik samen met mijn collega’s de 
bewoners weer in bed. 

Het bevalt echt heel goed, een super 
leerzame ervaring. Het was wel een 
cultuurshock. Je gaat echt bijna 30 jaar 
terug in de tijd voor je gevoel. Vooral 
op het gebied van kennis en middelen. 
Dus eigenlijk zijn we heel verwend in 
Nederland!’

Hoe bevalt het leven op Curaçao?
‘Goed, ik vind het 100% een aanrader! 
Je leert om zelfstandig te worden, 
want eigenlijk woon je op jezelf. 
Hoewel ik wel met 45 anderen in een 
studentenhuis woon, haha. Je leert 
veel nieuwe mensen kennen uit heel 

Nederland en maakt vrienden voor het 
leven. Ik hou een blog bij om al mijn 
(stage)avonturen te delen. Scan de code 
om het te lezen!’

Eliene volgt de opleiding 
Persoonlijk begeleider specifieke 
doelgroepen en loopt stage op 
het zonnige Curaçao. Ze werkt 
daar in de ouderenzorg, bij 
Stichting Hamied. ‘Het was wel 
even schakelen: op het gebied 
van kennis en middelen lijkt het 
wel 30 jaar geleden!’ Toch vindt 
Eliene het een echte aanrader. 
Je wordt super zelfstandig, 
woont op jezelf en maakt 
vrienden voor het leven!

Bekijk de blog  
van Eliene 

In het kort

6 7

St
ud

er
en

 b
ij 

N
oo

rd
er

po
or

t 2
0

23
-2

0
24

Studeren bij N
oorderpoort 20

23-20
24



Bij het kiezen van een opleiding is er 
zoveel om over na te denken. Over 
wie je bent, waar je goed in bent, en 
natuurlijk het allerbelangrijkste: wat je 
leuk vindt!

Maar dan hebben we het nog niet 
eens gehad over je kleding! Bij 
veel mbo-opleidingen draag je 
bepaalde werkkleding. Dus zie jij 

jezelf al lopen in zo’n lange witte jas 
als student laboratoriumtechniek? 
Of van top tot teen in een blauwe 
overall als autospuiter? Of juist in een 
prinsessenjurk bij de opleiding tot 
acteur?

Elk beroep heeft zijn eigen dresscode. 
Dat heeft met een paar dingen te 
maken: de kleding moet handig zijn, 

maar ook vaak veilig, hygiënisch, 
herkenbaar (bijvoorbeeld bij de Marine) 
of representatief. Liever niet in uniform? 
Dan zijn er gelukkig ook nog genoeg 
beroepen waar je kledingkeuze niet zo 
belangrijk is. 

Welke opleiding trekt jou aan – en wat 
trek jij aan?

Wat trek(t) 
je aan?

H
aa

rs
ty

lis
t h

ee
r

Ta
nd

ar
ts

as
si

st
en

t

M
ar

iti
em

 o
ffi

ci
er

 a
lle

 s
ch

ep
en

 te
ch

ni
sc

h

Fi
et

st
ec

hn
ic

usA
ct

eu
r

M
id

de
nk

ad
er

fu
nc

tio
na

ri
s 

bo
uw

8 9

St
ud

er
en

 b
ij 

N
oo

rd
er

po
or

t 2
0

23
-2

0
24

Studeren bij N
oorderpoort 20

23-20
24



SPOT Groningen

Grote zaal

Kraantje Pappie
in concert

Kraantje Pappie
in concert
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Ga jij wel eens naar 
een concert? Vanavond 
treedt Kraantje Pappie 
op. Er zijn veel mensen 
nodig om dit optreden 
mogelijk te maken.  
Veel mbo-toppers.  
Kijk maar eens mee in 
deze concertzaal van 
SPOT Groningen.

1    Muzikant • niveau 4 
Muziek maken, liedjes schrijven, 
optreden

2   Allround podiumtechniek  
• niveau 4 
 Licht- en geluidsplan ontwerpen, 
licht- en geluidsapparatuur 
opbouwen

3   Beveiliger 2 • niveau 2 
Veiligheid van bezoekers en 
artiesten bewaken, bezoekers 
ontvangen

4   Medewerker 
evenementenorganisatie  
• niveau 4 
Evenementen organiseren

5   Studio- en livetechnicus  
• niveau 3 
Geluid zo goed mogelijk laten 
klinken

6   Allround signmaker • niveau 3 
Reclamebillboards, 
bewegwijzering,  
en belettering maken

7   Ruimtelijk vormgever • niveau 4 
Decor ontwerpen en bouwen

8   Dans/Dansleider • niveau 4 
Show voorbereiden, choreografie 
bedenken, repeteren, uitvoeren

9   AV-specialist • niveau 4 
Opnames maken en monteren 
voor televisie, radio of internet

10   Haarstylist heer/dame • niveau 3 
Artiesten knippen, scheren, en 
stylen

Bij Noorderpoort kun je voor nog veel  
meer beroepen leren die je kunt 
terugvinden in en om de concertzaal. 
Het is een wereld in het klein, die 
draaiende wordt gehouden door 
mbo’ers!

Assistent dienstverlening • niveau 1
Concertzalen en kantoren 
schoonmaken

Begeleider maatschappelijke zorg  
• niveau 3
Mensen in bijvoorbeeld een rolstoel 
begeleiden bij hun theaterbezoek

Content creator • niveau 4
Content maken voor socials

Fotograaf • niveau 4
Foto’s maken voor kranten, tijdschriften 
en internet

Gastheer/Gastvrouw • niveau 2
Bezoekers ontvangen en begeleiden

Interieuradviseur • niveau 4
Theatergebouw en zalen inrichten en 
aankleden

Zelfstandig werkend kok • niveau 3
Koken in het theaterrestaurant

Mbo marketing en communicatie  
• niveau 4
Persberichten schrijven, magazines 
maken, marketingacties bedenken

Mbo finance • niveau 4
De financiële administratie van het 
theater bijhouden

Medewerker ICT support • niveau 2
ICT-problemen oplossen

Medewerker fastservice • niveau 2
Bedienen en bestellingen opnemen in 
het theaterrestaurant

Software developer web & apps  
• niveau 4
Website en apps ontwikkelen voor 
evenementen

Taxichauffeur • niveau 2
Bezoekers ophalen en na het concert 
weer thuisbrengen

Mede mogelijk
gemaakt door
mbo’ers

Benieuwd naar alle  
opleidingen van 
Noorderpoort?
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Bedenk je eens: een kapper zonder 
schaar, of een bakker zonder deegroller. 
Onvoorstelbaar toch? Tijdens je mbo-
opleiding (en daarna in het werkveld) 
maak je vaak gebruik van gereedschap 
om je vak goed uit te kunnen voeren. 
Weet jij welk gereedschap bij welke 
opleiding hoort? Test je kennis in de 
Zoek Het Uit-Quiz!

Maritiem Officier

AOT Procestechniek

Autoschadehersteller

Muzikant

Gastheer/gastvrouw

Tandartsassistent

Mediavormgever

Interieuradviseur

Verpleegkundige

International Business Studies

Bekijk de oplossing op pagina 12  
van het informatiedeel.

Succes!

     De 
Zoek Het
Uit-Quiz!1
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Zijn wie je            

wilt zijn

Zijn wie je wilt zijn. Dat 
klinkt vaak makkelijker dan 
het is. Want wie en wat wil 
je eigenlijk zijn? Dat is nog 
best wel lastig! Iemand 
die dit al wel heel goed 
weet is onze student Amel 
(20). Hij doet de opleiding 
Eerste fietstechnicus, 
en staat bekend als ‘die 
fietsenmaker met de 
cowboyhoed en de rode 
Volvo’. 

Twee werelden mixen
‘Ik leef eigenlijk een beetje in twee 
werelden. Op school en in de 
fietsenzaak ben ik een gewone jongen. 
Maar als ik naar buiten stap gaan mijn 
countrykleren aan. Maar de werelden 
mixen zeker, vooral door alle details. Ik 
sta bekend als ‘die fietsenmaker met de 
cowboyhoed en de rode Volvo’. Er komt 
veel kijken bij de country levensstijl. 
Je begint bij je kleding: boots, hoed 
en riem. Daarnaast oefen je veel met 
je paard, met lassowerpen en het 
buitenleven. Eén ding is zeker: je wordt 
vies met deze levensstijl!’

Wees jezelf
‘Dit is niet iets wat ik doe, maar het is 
wat ik ben. Ik zeg ook altijd: wees jezelf, 
wees wie je bent. Ik kom nou eenmaal 
overal op cowboyboots aan, en vind 
je dat niet leuk, dan niet. Ik ga niet 
veranderen, want dit ben ik. Het is zelfs 
zo erg dat als ik op sneakers aankom bij 
mijn vrienden ze zeggen: ben je ziek? 
80% van mijn vrienden doet niks met 
country. Het zijn voornamelijk skaters. 
Die staan niet samen met mij met de 
lasso achter in de tuin, haha.’

‘Ik moet zeggen, die zelfverzekerdheid 
komt bij mij van nature. Ik heb altijd al 
een andere stijl gehad dan anderen. 
Daardoor ben ik gelukkig nooit gepest of 
anders behandeld. Tegen de mensen die 
ook hun eigen stijl hebben wil ik zeggen: 
laat het zien! Doe het juist! Wat me 
opvalt, is dat je op social media heel erg 
wordt aangemoedigd om jezelf te zijn. 
Als je jezelf bent, word je geaccepteerd. 
Doe aan wat je wilt, trek die deur van 
het oude achter je dicht en ga niet meer 
naar binnen.’

Ook hier kan het
‘Bij Noorderpoort kun je zeker jezelf 
zijn. Maar ik zie het nog wel te weinig. 
Ik durf te wedden dat hier veel mensen 
zijn die ook hun eigen ding hebben, 
maar dat niet laten zien. Misschien 
omdat ze bang zijn voor reacties, of 
wat anderen denken. Maar ja, iedereen 
vindt altijd overal wel wat van. En ik heb 
alleen maar leuke reacties gehad! Je zal 
nooit perfect zijn, dat gaat niet lukken. 
Er zullen altijd mensen zijn die jou tof 
vinden, en anderen niet. Dus laten we 
allemaal lekker onszelf zijn!’

Amel
Eerste fietstechnicus

Amel leeft eigenlijk in twee 
werelden: op school en in de 
fietsenzaak is hij een gewone 
jongen. Maar in zijn vrije tijd 
is hij cowboy! Daar komt veel 
bij kijken. Het is echt een 
levensstijl. Andere kleding 
(boots, riem, hoed), paardrijden, 
lassowerpen en het buitenleven. 
Hij moedigt iedereen aan om 
zijn eigen stijl te zoeken. Hij 
zegt: als je jezelf bent, word je 
geaccepteerd. 

In het kort

Luister de 
spotifyplaylist  
van Amel

‘ Eén ding is 
zeker: je wordt 
vies met deze 
levensstijl!’
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We doen het samen!16 17
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‘ Soms heb ik 5 of 6 
boekingen per week.  
Wel pittig, maar ik  
krijg zoveel energie  
terug van de mensen!’
Julian
Muzikant

Jaarlijks volgen meer dan 15.000 
studenten bij ons een opleiding. 
We vinden het natuurlijk hartstikke 
gezellig om hen allemaal op school te 
hebben, maar na een (paar) jaar haal 
je je diploma en ga je aan het werk, of 
je kiest een vervolgopleiding. Hoe zo’n 
route eruit kan zien, vertelt Julian. In 
2019 studeerde hij af aan de opleiding 
‘Muzikant. Nu is hij dj, producer én 
eigenaar van een eigen dj-school! 

Muziek zat er al vroeg in. Op mijn 9e 
begon ik met drummen. Daarna raakte 
ik geïnspireerd door de dj’s van toen. 
Tiësto, Armin van Buuren – ik dacht: 
dit is zo vet wat zij doen. Dus heb ik 
met een vriend een klein virtual dj’tje 
gekocht en zijn we gaan draaien. We 
hadden zelfs een naam: Basehitters. We 
deden wat optredens op onze kamers, 
voor ouders en vrienden. Na een tijdje 
stopte die vriend en dacht ik: de muziek 
die ik draai, kan ik misschien ook wel 
zelf maken en produceren. Ik merkte dat 
ik het heel tof vond om te doen, maar 
toch duurde het best even voor ik er 
serieus mee bezig ging. 
 

Bij Noorderpoort ben ik de opleiding 
Muzikant, richting sound design/
producer gaan doen. Ik kende al wat 
mensen die de opleiding deden, en 
zij deden ook mijn intake. Zij waren 
direct enthousiast. Ik was gelijk op mijn 
plek. Vooral door de ruimte en tijd die 
je krijgt om met je passie bezig te zijn 
en ook echt de focus te leggen om de 
professionele kant op te gaan. 
 
Als keuzedeel heb ik gekozen voor on-
dernemerschap. Mijn afstudeerproject 
was een concept: Ilianos X Batatuké. 
Een samenwerking met een Braziliaan-
se percussieband. Hierbij combineren 
we elektronische dansmuziek live met 
Braziliaanse percussie. We kregen zo-
veel leuke reacties en vragen of we ook 
gingen optreden, dus waarom niet? Dit 
moesten we verder ontwikkelen! Nadat 
ik ben afgestudeerd, ben ik een Asso-
ciate Degree aan het hbo gaan volgen, 
weer richting ondernemerschap. Zo 
kon ik mijn afstudeerconcept verder 
uitwerken. Ik heb een ondernemings-
plan gemaakt, en veel content. Toen 
kwam helaas corona, dus probeer dan 
je ondernemersmindset maar eens te 
behouden! 

In die tijd was ik dus ook nog steeds 
aan het dj’en, maar we konden niet 
optreden. Daarom besloot ik om na het 
behalen van mij AD nog een opleiding 
te volgen. Maar ondertussen waren 
er al stiekem 5 mensen dj-lessen aan 
het volgen bij mij. Daar is de dj-school 
ontstaan. Toen na een tijdje alles weer 
mogelijk was – de clubs weer open, 
weer kunnen optreden – begon het 
toch wel erg te kriebelen. Ik heb toen 
de knoop doorgehakt om me volledig 
te focussen op mijn onderneming. Want 
in de avond moet ik ook nog draaien, 
dat kon ik niet meer combineren met 
school. Ik ben vaste dj bij Donovans 
in de Peperstraat. Ik voel heel erg de 
Afrikaanse muziek, afrobeats, dancehall, 
met tropische warme invloeden. Soms 
heb ik 5 of 6 boekingen in de week. Wel 
pittig, maar je krijgt zoveel energie terug 
van mensen! 
 
In de toekomst wil ik sowieso zelf 
blijven draaien en de dj-school 
uitbreiden. Een pandje in de binnenstad, 
dat is wel mijn droom. En zorgen dat de 
urban wereld hier wat groter wordt in 
Groningen!

Veel mensen dromen ervan om 
dj te worden, maar Julian is het 
gelukt! Hij heeft de opleiding 
Muzikant gedaan. Nu is hij dj, 
producer én eigenaar van een 
dj-school. Julian zegt: Ik was 
meteen op mijn plek, door de 
ruimte en de tijd die je krijgt om 
met je passie bezig te zijn. Hij 
draait muziek met tropische, 
warme invloeden. Dus lekker 
dansbaar!

In het kort

Oud-student Julian
aan het woord
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Dat het mbo belangrijk is, dat weten wij 
natuurlijk al. Maar we willen dat nog veel 
meer laten zien! Eén keer per jaar wordt er een 
Noorderpoort-ambassadeur gekozen om ons te 
vertegenwoordigen in de landelijke wedstrijd: 
mbo’ers pakken aan. Rosa en Dylan zijn beide 
ambassadeur (geweest), en vertellen je graag 
over het belang van het mbo!

Dylan: Vertel, hoe vond jij het om ambassadeur te 
zijn?

Dylan: Klopt! Gelukkig hebben we niet meer 
zoveel last van corona. Alle bijeenkomsten konden 
dus doorgaan! Ik heb heel veel leuke mensen 
ontmoet. En wat jij ook zegt, persoonlijke groei en 
ontwikkeling en ik heb veel connecties gemaakt. 

Dylan: Heb je nog een tip voor nieuwe mbo-
toppers die een opleiding moeten kiezen? Wie 
weet zit onze opvolger daar wel tussen.

Dylan: Ja, dat is echt het belangrijkste. Je kunt ook 
praten met een docent, maar die hangt natuurlijk 
altijd een mooi verhaaltje op, haha. De studenten 
zijn vaak eerlijk en vinden het harstikke leuk 
om jou iets te vertellen over de opleiding! Ik zou 
zeggen: maak er gewoon een uitje van!

Rosa: Goed naar de open dagen gaan. Neem 
iemand mee die je kent, dan is het wat minder 
spannend. En ga ook naar opleidingen waar je 
over twijfelt! Heb ik ook gedaan, dat heeft echt 
geholpen.

Rosa: Heeft het ambassadeurschap jouw blik op 
het mbo veranderd? 

Rosa: Ik vond het supertof! Heb ontzettend 
veel geleerd, en persoonlijke ontwikkeling 
doorgemaakt. Het leukste vond ik natuurlijk dat ik 
als Noorderpoorter mijn verhaal mocht vertellen 
aan alle andere Nederlandse mbo’ers. Echt een jaar 
om niet te vergeten. Jouw ambassadeurschap is 
nog bezig, hoe vind jij het?

Het mbo is zo
belangrijk!

Dylan: Nu je het zegt, eigenlijk wel denk ik. Omdat 
je zoveel verschillende mbo’ers leert kennen, door 
heel Nederland, krijg je een beeld hoe het overal 
werkt. Ik zit toch een beetje in mijn eigen cocon 
bij Noorderpoort. Maar door al die mensen te 
ontmoeten wil ik me er nog meer voor inzetten. 

Dylan: Eens, eens! In mijn speech probeerde ik met 
dagelijkse dingen duidelijk te maken hoe belangrijk 
we zijn. Als je je telefoon hebt opgeladen, je 
ergens naartoe bent gegaan met de bus of auto, 
vanochtend ontbijt hebt gegeten: grote kans dat 
een mbo’er daar iets mee te maken heeft gehad. 
Zonder ons was dat dus niet mogelijk geweest.  

Rosa: Dat heb ik ook inderdaad. Het stereotype 
bestaat natuurlijk nog steeds: als je mbo doet ben 
je laag opgeleid. Maar dan zie ik al die mbo’ers 
op het ambassadeursgala en denk ik: hallo, kijk 
ons nou eens staan! Wij zijn zó de ruggengraat 
van de maatschappij. Met al onze verschillende 
opleidingen en alle kennis die we in huis hebben. 
Dan ben ik alleen maar supertrots op ons als 
mbo’ers. 
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 Je vraagt aan iedereen die je tegenkomt hoe die heet
 
of elke 5 minuten snuit je je neus

 Voordat je praktijkles begint moet je al het  
 gereedschap op alfabetische volgorde leggen 
 
of je draagt aan de hele klas hardop een zelfgemaakt gedicht voor

Dilemma
 Je moet in je pyjama naar school komen 

of je hebt de hele dag een motorhelm op

Je mag alleen nog maar huppelen in de schoolgangen 
 
 of je doet 25 push-ups voordat elke les begint

Tijdens je examen mag je alleen nog maar met je andere hand schrijven 
 
 of mag je alleen nog maar typen met je neus

 Je wekker heeft alleen maar standje ‘hard’ 
 
of je ontbijt elke ochtend met droge muesli

Je moet altijd eerst je vinger opsteken voordat je iets wil zeggen 
 
 of elke keer als je iets hebt gezegd roep je ‘Begrepen!’

Je krijgt elke dag gratis frikandelbroodjes in de schoolkantine 
 
 of je mag een half jaar korter over je opleiding doen

Tijdens elke lunchpauze eet je samen met je ouders in de schoolkantine 
 
 of tijdens elke lunchpauze mag je alleen nog maar groentesapjes drinken

Je zingt alles wat je zegt 

 of je telefoon staat de hele dag uit

Het hele schooljaar mag je je praktijkkleding niet wassen 
 
of je praktijkkleding is twee maten te klein

Je trakteert elke week alle docenten op zelfgebakken taart 
 
 of je haalt elke ochtend voor de hele klas koffie en thee

Je bejaarde buurvrouw komt je met haar rollator uit school ophalen 
 
 of in de bus naar huis druk je na elke halte op de stopknop

 Elke schooldag neem je ál je schoolboeken mee in je rugtas 
 
of je komt elke dag op sokken naar school

Wat kies jij? 
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Ma
‘Weekenddag’! Uitrusten en gamen, Formule 1 
op de simulator. ‘s Avonds werken. Om 23:00 
uur begin ik bij Bakkerij Hoekstra in Bedum met 
brood draaien. Een soort nachtdienst. Dan begin 
ik als eerste bakker, en om 2 uur ’s nachts komt 
de ‘ovenist’. Die bakt mijn broden af. Een uurtje 
later komt de derde man om met mij productie te 
draaien. Klein brood, kadetten en dat soort dingen.

Ma Op maandag heb ik geen lessen. 

Van 7:00 tot 14:00 uur heb ik stage. Ik woon 
gelukkig dichtbij, 10 minuten fietsen, dus ik sta 
rond 6:00 uur op. Ik heb schnitten gemaakt, 
mokkagebak en slagroomgebak. Dat is van het 
opbouwen tot opspuiten! 40 – 45 gebakjes ben ik 
ongeveer een halfuurtje mee bezig.

Ook stage van 7:00 uur tot 14:00 uur. Op deze 
dag doen we wat kieskeuriger werk. Truffels, 
kasteeltjes, mergpijpen en pindarotsjes. Meer 
crème gebak. Gister moesten we 400 stukjes 
oranjekoek maken, dat was echt heel veel!

Lesdag van 8:00 uur tot 16:30 uur. 4 uur praktijk, 
en daarna 1 uur theorie. Dan mentoruur, 
Nederlands, rekenen, loopbaan en burgerschap. 
Allemaal in 1 dag gepropt haha. Maar dat vind ik 
ook wel weer fijn.

Van 10:00 uur tot 13:00 uur les op school, theorie. 
Grondstoffenkennis, machines, hygiëne, alles komt 
voorbij. 

Di

Di

Wo

Wo

Do

Do

Vr

Za

Vr

Za

Zo

Zo

Weer in de bakkerij! Maar dan niet op stage, maar 
als werk. Van 6:00 uur in de ochtend tot 11:00 uur 
ongeveer. Dan even gaan liggen en dan is het  
’s avonds tijd voor een feestje!

Gelukkig een dagje niks. Bijkomen van de week en 
de zaterdagavond!

‘Gister moesten we 400 stuk jes oranjekoek maken. Dat was echt heel veel!’

‘Op maandag werk ik van 23:00 

uur tot 7:30 uur in de ochtend. 

Een soort nachtdienst.’

Om ongeveer 7:30 uur ben ik klaar met mijn dienst 
van de vorige dag. Dan ga ik vaak douchen en gelijk 
op bed. Rond 12:00 uur kom ik m’n bed weer uit, 
en ga ik chillen.

Dit is mijn schooldag. Die begint om 8:00 uur met 
vijf uur praktijk. Daarna twee uur theorie. Dat gaat 
vaak over grondstoffen, wat bepaalde ingrediënten 
doen. Maar nu ging het over het examen! Daar 
zitten ook verrassingsopdrachten in, dus we 
moeten goed voorbereid zijn.

Dan begin ik meestal om 4:30 uur. Om de 
week sta ik op banket. Luxe broodjes, gebak en 
bestellingen wegwerken voor de winkel en daarna 
productie draaien. Dan maken we bijvoorbeeld 
roombroodjes, Deense luxe en tompoucen. Dan 
hebben we een werkdag van 8 uren. Rond een uur 
of 20:00/20:30 uur gaat het lampje dan wel uit, als 
je zo vroeg begint. 

Ook op vrijdag begin ik rond 4 uur, half 5. Dan ziet 
de dag er ongeveer uit als hierboven. Behalve dat 
ik dan na het werken direct naar bed ga, want om 
22:00 uur ’s avonds sta ik weer in de bakkerij. Om 
brood te maken voor zaterdag.

Op zaterdag ben ik ‘ovenist’. Dat staat vast. Dan doe 
ik de broden in de oven, en zorg ik ervoor dat ik ze 
er op tijd weer uit haal. Daar hebben we gelukkig 
programma’s voor, maar het is leuk om zo goed 
mogelijk te plannen hoe je het meest efficiënt kunt 
werken. Rond 4:00/5:00 uur in de ochtend ben ik 
dan klaar en ga ik naar huis. Slapen!

Ben ik lekker vrij! Uitrusten, gamen en verder 
helemaal niks.

Marnix Oskamp

BBL (deeltijd)

Tessa Post 

BOL (voltijd)

Bekijk de Instagram 
van Tessa met al 
haar baksels! 

Zelfstandig Zelfstandig

werkend bakker werkend bakker
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Afstudeerproject
VIER 
Kim Nieborg studeerde in 2022 af aan de opleiding 
Fotograaf met het project VIER. VIER is een fotografisch 
boek waar mensen, die op welke manier dan ook 
opvallen qua uiterlijk, in staan. Of zoals Kim zegt:  
‘Een boek waar mooie mensen in staan!’ 30 portretten 
in totaal. Het boek is gemaakt om de mens te vieren 
en te laten zien. Het is volgens Kim (en ook volgens 
Noorderpoort!) belangrijk om de diversiteit en de unieke 
kanten van alle verschillende mensen in beeld  
te brengen.

Jarno 

Niek en Bowie Mairin

Jackey 

Nina

Roos

Kelis

Hidde

Instagram 
@kimnieborgfotografie

Kim 
Nieborg
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info



Hoi studiekiezer,

Welkom aan de informatieve  
kant van dit magazine. Iets minder 
kleurrijk, maar niet minder 
belangrijk. Want kiezen is een 
stuk makkelijker als je de juiste 
informatie hebt.

Je leest hier meer over wat een mbo-opleiding volgen inhoudt, welke 
scholen en verschillende opleidingen we bij Noorderpoort hebben en ook 
hoe we je helpen als je extra ondersteuning nodig hebt. 
 
We vinden het namelijk belangrijk dat je straks goed op je plek bent bij 
ons. Dat betekent: een opleiding die bij je past, een school waar je je thuis 
voelt en alles wat je verder nodig hebt om een fijne en goede studietijd te 
hebben.
 
Een plek dus waar je een vak leert, jezelf ontwikkelt én jezelf kunt zijn. 

Wim & Gerry 
College van Bestuur 

Alvast welkom 

     bij Noorderpoort! 
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Inhoud

7

8

10

12

14

16

18

Over Noorderpoort 

Zo werkt het mbo

Studiekeuze events

Socials

Vakgebieden uitgelicht

(Extra) begeleiding bij jouw studie

Opleidingen

Ook interessant voor je    

    ouder(s)/verzorger(s)!
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Bij ons leer je een vak. Je leert nieuwe skills. Je leert hoe jouw (toekomstige) 
beroep zich elke dag weer ontwikkelt. Wil je vandaag automonteur worden, dan 
weet je morgen alles van elektrisch rijden. En de winkel waar je wilt gaan werken? 
Die doet straks alles online. De wereld verandert. En wij gelukkig ook. 
 
Bij Noorderpoort helpen we je het beste uit jezelf te halen. Aan het begin van je 
loopbaan of als je toe bent aan een volgende stap. Bij ons kun je je een leven lang 
ontwikkelen. Want goede vakmensen leren. Altijd.

Noorderpoort is met  
16 scholen in stad en 
ommeland één van de 
grootste mbo-opleiders  
van Noord-Nederland.  
Maar we kiezen voor 
‘klein’. We hebben 
overzichtelijke scholen, 
met een eigen karakter, 
waar iedereen elkaar 
kent.  
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hbo

Zo werkt het mbo

Op welk niveau kan ik beginnen?

Niveaus en toelatingseisen vanuit het vmbo

Krijg ik studiefinanciering en een studentenreisproduct?

Wat kost een opleiding?

Geen diploma Entree

Niveau 2

Niveau 3/4

Niveau 3/4

Niveau 4

Niveau 4

1 jaar

2 jaar

3-4 jaar

3-4 jaar

3-4 jaar

BL - Basisberoepsgerichte Leerweg

KL - Kaderberoepgerichte Leerweg

GL - Gemengde Leerweg

TL - Theoretische Leerweg

vmbo-diploma mbo-niveau duur

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!

Vanaf de havo  
naar het mbo?
Zit je op de havo? Dan kun 
je ook naar het mbo om een 
opleiding op niveau 3 of 4 
te volgen. Je heb wel een 
overgangsbewijs havo 3  
naar havo 4 nodig.

BOL- en BBL-info 

Wat is het verschil tussen BOL en BBL?
Binnen het mbo kun je op twee 
manieren leren. Je kunt kiezen voor een 
BOL-opleiding of een BBL-opleiding.

BOL is een combinatie van school en 
stage. Je gaat de hele week naar school 
en loopt één of meer periodes stage, 
ook wel beroepspraktijkvorming (BPV) 
genoemd. 

BBL is een combinatie van werken en 
leren. Naast je baan volg je één of twee 
dagen in de week les op school. Om 
een BBL-opleiding te doen, moet je een 
passende baan hebben bij een erkend 
leerbedrijf. Daardoor weet je zeker dat 
je het vak in de praktijk goed leert.

Mbo staat voor middelbaar beroepsonderwijs. Maar hoe 
zit het mbo in elkaar? En met welke kosten krijg je te 
maken? Onderstaande informatie helpt jou om je weg 
binnen het mbo te vinden.

Ga je een BOL-opleiding 
volgen?

Studiekosten

Financiële ondersteuning

Ga je een BBL-opleiding 
volgen?

Lesgeld
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.

Cursusgeld
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.

Studiekosten
Naast het les- of cursusgeld maak 
je ook andere kosten, bijvoorbeeld 
voor het aanschaffen van boeken, 
laptop en werkleding. Deze moet je zelf 
betalen. Daarnaast heb je voor sommige 
opleidingen een verklaring omtrent gedrag 
(VOG) of een medische keuring nodig. De 
kosten hiervan betaal je ook zelf.

Met je studie zet je een mooie stap 
naar jouw toekomst! Maar een 
studie kost ook geld en niet iedereen 
kan dit betalen. Gelukkig zijn er 
verschillende fondsen die jou of 
jouw ouders/verzorgers financieel 
kunnen ondersteunen. Kijk voor de 
mogelijkheden op onze website.

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

Je bent 18 jaar of ouder en 
gaat een BOL-opleiding doen

Je gaat een BBL-opleiding 
volgen

Studiefinanciering

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

Je hebt recht op studiefinanciering. 
Deze beurs moet je zelf aanvragen  
bij DUO.

Je krijgt geen studiefinanciering. Het
leerbedrijf waar je gaat werken betaalt
meestal wel je opleidingskosten. Ook 
krijg je salaris.

Studentenreisproduct

Je kunt een studentenreis-
product aanvragen. Je kunt 
kiezen of je door de week of in 
het weekend gratis wil reizen.

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

Je kunt geen studentenreis-
product aanvragen.

Meer lezen over  
de toelatingseisen

Meer informatie over 
studiefinanciering en het 
studentenreisproduct 

Meer lezen  
over het mbo

Meer lezen over  
studiekosten

Meer lezen 
over financiële 
ondersteuning
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Studiekeuze events

Open dag Scheepvaart en AOT

Open dagen

3 nov. 2022Open dag

Open dag

Last-Minute 15 jun. 2023

16 mrt. 2023

Open dag Lucia Marthas 12 feb. 2023

27 en 28 jan. 2023 

26 nov. 2022

Open dag Laboratoriumtechniek 9 feb. 2023

28 nov t/m 2 dec 2022
4e jaars vmbo leerlingen

12 t/m 16 dec 2022
4e jaars vmbo leerlingen

16 t/m 20 jan 2023
4e jaars vmbo leerlingen

30 jan t/m 3 feb 2023
3e jaars vmbo leerlingen

20 t/m 24 feb 2023
4e jaars vmbo leerlingen

6 t/m 10 mrt 2023
4e jaars vmbo leerlingen

Meld je aan voor  
een meeloopdag via  
bezoekmbo.nl

Meelopen 
op het mbo

Keuze gemaakt? 
Meld je aan vóór 1 april!

Wat kun je
zelf doen?

Online zoeken/rondkijken
Via internet kun je allerlei 
informatie vinden. Soms 
zoveel, dat je niet eens weet 
waar je moet beginnen. Je 
kunt bijvoorbeeld eerst op 
noorderpoort.nl kijken, daar 
staan al onze vakgebieden en 
opleidingen op een rijtje. Of 
ga naar kiesmbo.nl. Extra tip: 
het kan soms helpen om eerst 
vakgebieden weg te strepen 
waar jij zeker weten niet in wil 
werken. Dan wordt de keuze 
alweer iets minder groot! 

Ook kun je een kijkje nemen 
op social media. Zo kun je 
alvast een beetje zien wat voor 
mensen er op de school zitten 
en wat bepaalde opleidingen 
inhouden. Online sfeer proeven 
dus!

In gesprek met mensen die jou 
goed kennen
Je kent jezelf natuurlijk het 
beste, maar toch kan het een 
goed idee zijn om eens in 
gesprek te gaan met mensen 
die jou ook goed kennen. Denk 
bijvoorbeeld aan je familie, 
vrienden of je mentor. Wat 
voor persoon vinden zij jou? En 
welke opleiding vinden zij bij 
jou passen? Wie weet komen zij 
met ideeën waar je zelf nog niet 
aan had gedacht, maar die wel 
hartstikke leuk zijn! 

Waar kunnen wij
jou mee helpen?

Open dagen
Een echte aanrader is het 
bezoeken van een Open Dag. 
Hier kun je al je vragen stellen 
aan onze docenten en studenten 
en alvast de school leren 
kennen. In het schema hiernaast 
vind je een overzicht van al onze 
events. Zoals je ziet organiseren 
we er meerdere per jaar, dus 
er is altijd wel een moment 
waarop je bij ons terecht kunt. 
Of je nou in het begin van je 
studiekeuzeproces zit, of het al 
bijna zeker weet.   

Meeloopdagen
Door een ochtend of middag 
mee te lopen bij ons op school 
maak je het mee zoals het écht 
is. Je krijgt een goed beeld van 
de opleiding en het gebouw 
waar jij straks misschien wel zit. 
Je kunt bij al onze opleidingen 
meelopen. Vanaf 1 oktober kun 
je je aanmelden via bezoekmbo.nl. 

Studieadviesgesprek
Zoveel opleidingen en oneindig 
veel mogelijkheden. We snappen 
dat je dan soms wat extra 
informatie nodig hebt! Heb je 
bijvoorbeeld een vraag over 
toelatingseisen, stage, of een 
specifieke opleiding? Of heb je 
gewoon behoefte aan algemeen 
studieadvies? Daarvoor kun je 
een afspraak maken met een 
van onze studieadviseurs via  

 
 
 
 
de website (nooderpoort.nl), 
telefoon (088 230 999),  
app (06 25 68 19 18) of mail 
(info@noorderpoort.nl).

LOEKS*
Ook LOEKS kan je helpen met je 
studiekeuze. LOEKS staat voor 
Loopbaanoriëntatie en Keuze 
Sector. In je 3e jaar van vmbo-tl 
ga je op woensdagmiddag met 
je klasgenoten en mentor op 
bezoek bij een aantal mbo-
opleidingen uit verschillende 
vakgebieden. Je volgt dat een 
praktijksimulatie. Zo kun je 
kijken of dit vakgebied iets voor 
jou is!

* Niet elke VO-school is 
verbonden aan dit programma

Het kiezen van een opleiding is belangrijk, maar 
zeker niet altijd makkelijk. We helpen je daarom 
graag bij het maken van die keuze! Dat doen we 
op verschillende manieren, maar jij mag kiezen 
welke manier het beste bij jou past. 

Aanmelden vóór 1 april
Heb je een opleiding gekozen? 
Super! Dan is het tijd voor de 
laatste stap: jezelf aanmelden. 
Doe dit uiterlijk 1 april. Na 
die tijd kun je je ook nog wel 
aanmelden, maar dan ben je 
niet zeker dat je een plek krijgt. 
Dat kan zijn omdat de opleiding 
bijvoorbeeld al vol is.  

11

Studeren bij N
oorderpoort 20

23-20
24

10

St
ud

er
en

 b
ij 

N
oo

rd
er

po
or

t 2
0

23
-2

0
24



Volg ons

      Oplossing van De Zoek Het Uit-Quiz!Opleiding Nr Juiste naam voorwerp Informatie over instrument

Maritiem Officier 3 Navigatiepasser Met de navigatiepasser kun je op (zee)kaarten de afstand tussen de punten van de  
passer nemen en kun je aan de hand daarvan de lengte van een route bepalen.

AOT Procestechniek 8 Pneumatische actuator Een pneumatische actuator zet lineaire kracht van een zuiger om in een  
draaimoment door mechanismen. 

Autoschadehersteller 5 Wafelhamer en teentas Met een wafelhamer en een teentas kun je carrosseriedelen uitdeuken.

Muzikant 9 Microfoon Een microfoon zet geluid om in een elektrisch signaal wat vervolgens wordt versterkt bij 
optredens of opnames. 

Gastheer/gastvrouw 6 Jigger Een jigger wordt gebruikt bij het afmeten van een bepaalde hoeveelheid drank  
bij het maken van cocktails.

Tandartsassistent 1 Sonde en mondspiegel De mondspiegel wordt vaak samen met de sonde (het haakje) gebruikt om goed de 
mond/het gebit te kunnen inspecteren.

Mediavormgever 10 Tekentablet Met een tekentablet kun je digitaal tekenen of schrijven. De tekening of tekst  
zie je gelijk op je beeldscherm van je computer door bijbehorende software.

Interieuradviseur 2 Schaalliniaal De schaalliniaal wordt gebruikt om technische tekeningen op schaal te maken.  
Bijvoorbeeld bij een plattegrond van een huis.

Verpleegkundige 7 Venflon infuusnaald Via de Venflon infuusnaald kan medicatie toegediend worden. De naald is hol  
en wordt in een ader 'intraveneus' ingebracht. 

International  
Business Studies 4 Tafelvlaggetjes Tijdens een conferentie/vergadering met internationale deelnemers kun je d.m.v. het gebruik 

van een landen tafelvlag  tijdens het overleg herkennen wie welk land vertegenwoordigt.
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Vakgebieden
uitgelicht
Wat kun je veel opleidingen doen bij Noorderpoort, 
hè? En elke opleiding is weer anders. Om het voor jou 
wat overzichtelijker te maken, kun je de opleidingen 
onderverdelen in verschillende vakgebieden. Deze 
vakgebieden (of sectoren) hebben allemaal hun eigen 
karakter. We leggen ze kort voor je uit.

Uniformberoepen
Ben jij in topconditie? Wil jij 
bijdragen aan de veiligheid 
van mensen? Lijkt het jou 
leuk om bij Defensie te 
werken of in de beveiliging? 
Dan is een uniformberoep 
echt iets voor jou.

Zorg en welzijn
Gezondheid is je 
belangrijkste bezit. In 
dit vakgebied kun jij dus 
echt iets betekenen voor 
volwassenen en kinderen die 
(extra) zorg nodig hebben, 
begeleiding op school of 
hulp bij hun dagelijkse 
activiteiten.

Mobiliteit, transport  
en logistiek
Sleutel jij graag aan 
voertuigen? Of bestuur je 
ze liever? In beide gevallen 
heb je veel keuze in dit 
vakgebied.

Techniek en bouw
Met opleidingen in dit 
vakgebied bouw je letterlijk 
aan de toekomst van 
jou en anderen. Jouw 
twee rechterhanden 
en je techniekknobbel 
zijn je belangrijkste 
gereedschappen.

Uiterlijke verzorging
Wil je mensen een goed 
gevoel geven? Zorgen dat ze 
er mooi en verzorgd uitzien? 
Dan voel jij je helemaal thuis 
in dit vakgebied. Jij laat 
mensen stralen.

Horeca, bakkerij  
en toerisme
In dit vakgebied draait alles 
om gastvrijheid. Of je nu een 
opleiding volgt in de horeca 
of recreatie: bij jou staan je 
gasten op de eerste plek.

ICT
Nergens gaan de 
ontwikkelingen zo 
razendsnel als in de ICT. 
Met deze opleidingen help 
je mee met het ontwikkelen 
en beveiligen van al deze 
nieuwe technologieën.

Laboratorium-  
en procestechniek
Gevaarlijke stoffen analyseren 
in een laboratorium?  
Of ingewikkelde productie-
processen bewaken in een  
fabriek? Als je in dit vakgebied 
werkt ben je nieuwsgierig en 
nauwkeurig.

Creatieve beroepen
Creativiteit en talent: 
daar draait het om in 
dit vakgebied. In onze 
opleidingen kun je veel van 
jezelf kwijt. We geven je de 
ruimte om een eigen, unieke 
stijl te ontwikkelen.

Economie en ondernemen
Je bent een kei in verkopen. 
Je kunt goed met klanten 
omgaan. Je weet hoe je de 
administratie op orde houdt. 
En misschien is het jouw 
droom om een eigen (online) 
bedrijf te starten?

Entree
Heb je nog geen diploma, 
maar wil je wel een mbo-
opleiding doen? Ben je 16 
jaar of ouder? Dan is een 
Entree-opleiding jouw kans 
om te starten op het mbo.
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(Extra)
begeleiding
bij jouw
studie

Bij Noorderpoort bewandel jij je eigen route. En die route loop 
je niet alleen. Komt er een vraag op je pad over bijvoorbeeld 
je opleiding of je gezondheid? Dan staat er altijd iemand voor 
je klaar. Docenten, medestudenten, stagebegeleiders en je 
studieloopbaanbegeleider. We helpen je graag, want studeren 
moet voor iedereen mogelijk zijn.

Reguliere begeleiding

Tijdens jouw studie speelt je studieloop-
baanbegeleider (SLB’er) een belangrijke rol. Een 
SLB’er doet ongeveer hetzelfde als een mentor op 
de middelbare school. Jouw SLB’er helpt je met 
het ontdekken van al jouw talenten. En je kunt 
bij hem/haar terecht met al je vragen. Ook als 
het even niet zo goed gaat. Bijvoorbeeld als het 
even niet zo goed lukt met plannen. Of misschien 
heb je dyslexie. De SLB’er gaat samen met jou op 
zoek naar een passende oplossing. Soms is een 
faciliteitenpas voldoende. Met deze pas heb je 
recht op extra faciliteiten of aanpassingen tijdens je 
opleiding. Denk bijvoorbeeld aan extra tijd tijdens 
een examen. Je SLB’er kan je ook doorverwijzen 
naar specialistische hulp als dat nodig is.

Extra en specialistische
begeleiding

Soms heb je meer begeleiding of specialistische 
hulp nodig tijdens je opleiding. Ook dan staan 
we voor je klaar. Jouw SLB’er brengt jou dan in 
contact met Begeleidings- & adviesteam (BAT) van 
jouw school. Zit je bijvoorbeeld niet zo lekker in je 
vel, gaat het thuis niet zo lekker of twijfel je of je 
opleiding goed bij je past? Of heb je een handicap, 
beperking of chronische ziekte? De medewerkers 
of studieadviseurs van het Begeleidings- en 
adviesteam kijken dan samen met jou welke 
extra begeleiding jij nodig hebt. Vaak kunnen 
we dit regelen met specialistische hulp binnen 
Noorderpoort en soms kunnen mensen buiten 
Noorderpoort betere hulp bieden. Samen maken 
we de juiste keuze.

Wil je meer weten over onze 
begeleiding of hoe we jou 
kunnen helpen tijdens je studie? 
Bel ons gerust. Of stuur een mail 
of whatsapp bericht.

088 - 230 99 99 
info@noorderpoort.nl
WhatsApp: 06 25 68 19 18

Je mag altijd bellen
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Appingedam –  Beroepsonderwijs
Pastorielaan 4

Assen – Gezondheidszorg
Paul Krugerstraat 1
(Anholt Interzorg)

Assen – Gezondheidszorg
Zeemanstraat 1

Delfzijl – Energy & Maritime
Duurswoldslaan 2a, Farmsum1 2

2

3

opleiding leerweg niveau duur

Entree-opleidingen

 Assistent dienstverlening bol/bbl 1 1

 Assistent verkoop/retail bol/bbl 1 1

 Assistent bouwen, wonen  
en onderhoud

       bbl 1 1

Servicemedewerker Breed

Servicemedewerker Breed bol/bbl 2 2

Maatschappelijke Zorg 

Helpende zorg en welzijn bol 3 3

Begeleider maatschappelijke zorg bol 3 3

 Persoonlijk begeleider  
maatschappelijke zorg

bol/bbl 4 3

Pedagogisch werk 

 Pedagogisch medewerker  
kinderopvang 

bol/bbl 3 3

 Gespecialiseerd pedagogisch  
medewerker

bol/bbl 4 3

opleiding leerweg niveau duur

Maatschappelijke Zorg

 Begeleider maatschappelijke  
zorg - verkort

       bbl 3 2

Verpleging en verzorging

 Verzorgende IG topopleiding bol/bbl 3 3

 Verzorgende IG - verkort topopleiding        bbl 3 2

opleiding leerweg niveau duur

 Mbo-verpleegkundige topopleiding bol 4 4

 Mbo-verpleegkundige topopleiding bbl 4 4

 Mbo-verpleegkundige - verkort
topopleiding

bbl 4 2

opleiding leerweg niveau duur

Techniek

 Operationeel technicus bol/bbl 3 3

 Allround operationeel technicus (AOT) bol/bbl 4 4

Scheepvaart

 Maritiem officier kleine schepen 
nautisch, koopvaardij topopleiding

bol 3 3

 Maritiem officier kleine schepen 
technisch topopleiding

bol 3 3

 Maritiem officier alle schepen 
nautisch, koopvaardij topopleiding

bol 4 4

 Maritiem officier alle schepen 
technisch topopleiding

bol 4 4

Groningen – Automotive
Bornholmstraat 31

4

opleiding leerweg niveau duur

Mobiliteit

 Adviseur mobiliteitsbranche bol/bbl 3 2

 Manager mobiliteitsbranche bol/bbl 4 3

Voertuigen

 Fietstechnicus bol/bbl 2 2

 Eerste fietstechnicus bol/bbl 3 3

 Autoschadehersteller bol/bbl 2 2

 Autospuiter bol/bbl 2 2

 Eerste autoschadehersteller bol/bbl 3 3

 Eerste autospuiter bol/bbl 3 3

 Basistechnicus voertuigen en  
mobiele werktuigen (personenauto’s)

bol/bbl 2 2

 Basistechnicus voertuigen en  
mobiele werktuigen (bedrijfsauto’s)

bol/bbl 2 2

 Allround technicus voertuigen en mobiele 
werktuigen (personenauto’s)

bol/bbl 3 3

 Allround technicus voertuigen en mobiele 
werktuigen (bedrijfsauto’s)

bol/bbl 3 3

 Technisch specialist voertuigen en  
mobiele werktuigen (personenauto’s)

bol/bbl 4 4

 Technisch specialist voertuigen en  
mobiele werktuigen (bedrijfsauto’s)

bol/bbl 4 4

topopleiding dit is een boven gemiddeld presterende opleiding (Keuzegids mbo 2022).
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Groningen – Transport & 
Logistiek
Bornholmstraat 31

Groningen – Business & 
Administratie
Hora Siccamasingel 177

Groningen – Uniformberoepen
Winschoterdiep 50

5 6

7

opleiding leerweg niveau duur

Transport 

 Chauffeur wegvervoer        bbl 2 2

 Chauffeur openbaar vervoer        bbl 2 2

 Taxichauffeur        bbl 2 1

 Touringcarchauffeur        bbl 2 1

 Touringcarchauffeur/reisleider        bbl 3 2

Logistiek

 Logistiek medewerker bol/bbl 2 1

 Logistiek teamleider bol/bbl 3 2

 Logistiek supervisor bol/bbl 4 3

 Specialist transport en logistiek bol 4 3

 Leidinggevende team/afdeling/ 
project

       bbl 4 1

opleiding leerweg niveau duur

Ondernemen

 Bedrijfsmanagement 
(Vestigingsmanager groothandel)

bol 4 3

 Leidinggevende team/afdeling/ 
project

       bbl 4 1

 Vakman-ondernemer bol 4 1

Retail (Detailhandel)

 Retailmedewerker bol/bbl 2 2

 Retailspecialist bol/bbl 3 2 

 Retailmanager bol 4 3

Wonen

 Interieuradviseur bol 4 4

Commercieel

 Junior sales executive bol 3    2

 Contactcenter medewerker         bbl 3 2

 (Junior) accountmanager bol 4 3

Financieel en administratief 

 Mbo Zakelijke dienstverlening bol/bbl 3 2

 Mbo Recht bol 4 3

 Mbo Office bol/bbl 4 3 

 Mbo Finance bol/bbl 4 3

Marketing en communicatie 

 Mbo marketing en communicatie bol 4 3

Johan Cruyff College / Topsport

 Johan Cruyff College Sport & Business 
(Mbo marketing en communicatie)

bol 4 3

Engelstalige opleiding

 International Business Studies (IBS) bol 4 3

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

Groningen – Entree-opleidingen
Winschoterdiep 50

Groningen 
Winschoterdiep 50

7 7

opleiding leerweg niveau duur

Entree

 Assistent fietsenmaker bol/bbl 1 1

 Assistent dienstverlening bol/bbl 1 1

 Assistent verkoop/retail bol/bbl 1 1

 Assistent horeca, voeding of 
voedingsindustrie

bol/bbl 1 1

 Assistent logistiek bol/bbl 1 1

  Assistent mobiliteitsbranche bol/bbl 1 1

 Assistent uniformberoepen bol 1 1

 Assistent metaal-, elektro- en  
installatietechniek 

bol/bbl 1 1

opleiding leerweg niveau duur

Servicemedewerker Breed

Servicemedewerker Breed bol/bbl 2 2
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Groningen – Gastvrijheid  
& Toerisme
Boumaboulevard 113

Groningen – Gezondheidszorg  
& Welzijn
Verlengde Visserstraat 20

Groningen – Kunst & Multimedia
Verzetsstrijderslaan 28 9 10

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/Gastvrouw bol/bbl 2 2 

 Kok bol/bbl 2 2

 Zelfstandig werkend gastheer/gastvrouw bol/bbl 3 3

 Zelfstandig werkend kok bol/bbl 3 3

 Allround hospitality medewerker  bol 3 3

 Leidinggevende bediening        bbl 4 3

 Leidinggevende keuken        bbl 4 3

Hotelschool

 Hotelschool – verkort  
(manager/ondernemer horeca)

bol 4 2

 Hotelschool (manager/ondernemer horeca) bol 4 3

 Hotelschool (meewerkend horeca  
ondernemer)

bol 4 3

 Hotelschool (tweetalig) 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

 Leidinggevende travel & hospitaly 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

opleiding leerweg niveau duur

Programmeren

 Software developer web & apps bol 4 3

 Software developer games bol 4 3

 Software developer Bit Academy bol 4 3

Media en vormgeving

 Content creator bol 4 3

 Mediavormgever bol 4 3

 Ruimtelijk vormgever bol 4 3

 AV-specialist bol 4 3

 Fotograaf bol 4 3

Podiumberoepen

 Studio- en livetechnicus bol 3 2

 Allround podiumtechnicus bol 4 3

 Acteur topopleiding bol 4 3

Medewerker evenementenorganisatie bol 4 3

 Muzikant topopleiding bol 4 3

opleiding leerweg niveau duur

Assisterenden Gezondheidszorg

 Apothekersassistent* topopleiding bol/bbl 4 3

 Doktersassistent* topopleiding bol 4 3

 Tandartsassistent topopleiding bol 4 3

*  Instroom in tweede leerjaar mogelijk, zie website

Maatschappelijke Zorg 

 Helpende zorg en welzijn bol/bbl 2 2

 Begeleider maatschappelijke zorg bol 3 3

 Begeleider maatschappelijke  
zorg - verkort

       bbl 3 2

 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

 Helpende zorg en welzijn bol/bbl 2 2

 Verzorgende-IG topopleiding bol 3 3

Verzorgende-IG - verkort topopleiding        bbl 3 2

 Mbo-verpleegkundige topopleiding bol 4 4

  Mbo-verpleegkundige - verkort 
topopleiding

       bbl 4 2/3

 Servicemedewerker Breed bol/bbl 2 2

Groningen – 
Laboratoriumtechniek
Zernikeplein 11

11

opleiding leerweg niveau duur

Laboratoriumtechniek

 Allround laborant bol 3 3

 Chemisch-fysisch analist bol/bbl 4 4

 Biologisch-medisch analist bol/bbl 4 4

Groningen – Lucia Marthas 
Institute for Performing Arts
Zernikeplein 7

12

opleiding leerweg niveau duur

Podiumkunsten

 Dans / Dansleider topopleiding bol 4 3
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Stadskanaal – Beroepsonderwijs
Sportparklaan 515

opleiding leerweg niveau duur

Bouw

 Metselaar        bbl 2 2

 Timmerman bol/bbl 2 2

 Allround timmerman bol/bbl 3 3

 Middenkaderfunctionaris bouw bol 4 4

Retail (Detailhandel)

 Retailmedewerker bol/bbl 2 2

 Retailspecialist bol/bbl 3 2 

 Ondernemer retail bol/bbl 4 3

 Retailmanager bol/bbl 4 3

Voertuigen

 Basistechnicus voertuigen en mobiele 
werktuigen (personenauto’s)

bol/bbl 2 2

 Allround technicus voertuigen en mobiele 
werktuigen (personenauto’s)

bol/bbl 3 3

Techniek

 Constructiewerker bol/bbl 2 2

 Monteur elektrotechnische installaties bol/bbl 2 2

 Monteur werktuigkundige installaties bol/bbl 2 2

 Verspaner bol/bbl 2 2

 Allround constructiewerker bol/bbl 3 3

 Eerste monteur elektrotechnische 
installaties in de gebouwde omgeving

bol/bbl 3 3

 Eerste monteur woning bol/bbl 3 3

 Instrumentmaker bol 3 3

 Instrumentmaker        bbl 3 2

 Research instrumentmaker bol 4 4

 Research instrumentmaker        bbl 4 3

 Technicus engineering bol 4 4

 Technicus engineering        bbl 4 3

Maatschappelijke Zorg 

 Helpende zorg & welzijn bol/bbl 2 2

 Combi Verzorgende IG / begeleider 
maatschappelijke zorg topopleiding

bol/bbl 3 3

 Begeleider maatschappelijke zorg bol/bbl 3 3

 Persoonlijk begeleider 
maatschappelijke zorg

bol/bbl 4 3

opleiding leerweg niveau duur

Pedagogisch werk 

 Pedagogisch medewerker kinderopvang bol 3 3

 Gespecialiseerd pedagogisch 
medewerker

bol/bbl 4 3

 Onderwijsassistent bol 4 3

Verpleging en verzorging

 Helpende zorg & welzijn bol/bbl 2 2

 Combi verzorgende IG / begeleider 
maatschappelijke zorg topopleiding

bol/bbl 3 3

Servicemedewerker Breed

 Servicemedewerker Breed bol/bbl 2 2

Groningen – Procestechniek
Zernikepark 2114

opleiding leerweg niveau duur

Procestechniek

 Mechanische operator A        bbl 2 2

 Mechanische operator B        bbl 3 3

 Procesoperator A        bbl 2 2

 Procesoperator B bol/bbl 3 3

 Operator C bol/bbl 4 4

Groningen – Technologie & ICT
Muntinglaan 313

opleiding leerweg niveau duur

ICT-beheer

 Allround medewerker IT systems 
and devices

bol 3 2

 Expert IT systems and devices bol 4 3

 Expert IT systems and devices        bbl 4 2

 Cloud & infrastructure technician bol 4 3

Techniek

 Constructiewerker bol/bbl 2 2

 Verspaner bol/bbl 2 2

 Eerste monteur service en 
onderhoud werktuigbouw

bol 3 3

 Allround constructiewerker - verkort        bbl 3 2 

 Eerste monteur service en 
onderhoud werktuigbouw - verkort

       bbl 3 2

 Technicus engineering bol 4 4

 Technicus engineering        bbl 4 3
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Hey ouder/verzorger!
In dit magazine heb je al veel van onze leuke 
opleidingen voorbij zien komen. Maar dan 
hebben we je nog niet eens onze opties voor 
om- en bijscholing laten zien! Ook voor jou 
hebben we mooie trainingen, cursussen en 
opleidingen in veel vakgebieden. 

Scan de QR-code 
om ons aanbod te 
bekijken.

Veendam – Beroepsonderwijs
Hertenkampstraat 6

Winschoten - Campus
P.C. Hooftlaan 116 17

opleiding leerweg niveau duur

Retail (Detailhandel)

 Retailmedewerker bol/bbl 2 2

 Retailspecialist        bbl 3 2

 Retailmanager        bbl 4 3

Entree-opleidingen

 Assistent dienstverlening bol/bbl 1 1

 Assistent verkoop/retail bol/bbl 1 1

Servicemedewerker Breed

 Servicemedewerker Breed bol/bbl 2 2

Maatschappelijke zorg

 Helpende zorg en welzijn bol/bbl 2 2

 Begeleider maatschappelijke zorg bol 3 3

opleiding leerweg niveau duur

Mediavormgeving

 Medewerker sign bol 2 2

 Allround signmaker bol 3 3

 Signspecialist bol 4 3

 Mediavormgever bol 4 3

Horeca

 Medewerker fastservice        bbl 2 2

 Eerste medewerker fastservice        bbl 3 3

Financieel en administratief 

 Mbo zakelijke dienstverlening bol 3 2

 Mbo office bol 4 3 

 Mbo finance bol 4 3

ICT 

 Medewerker ICT support bol 2 2

 Allround medewerker IT systems 
and devices

bol 3 2

 Expert IT systems and devices bol 4 3

 Cloud & Infrastructure technician bol 4 3

Maatschappelijke Zorg 

 Helpende zorg en welzijn bol/bbl 2 2

 Combi verzorgende IG / begeleider 
maatschappelijke zorg

bol/bbl 3 3

 Begeleider maatschappelijke zorg bol/bbl 3 3

 Persoonlijk begeleider 
maatschappelijke zorg

bol/bbl 4 3

Pedagogisch werk 

 Pedagogisch medewerker kinderopvang bol/bbl 3 3 

 Gespecialiseerd pedagogisch medew. bol/bbl 4 3                       

 Onderwijsassistent bol 4 3 

Verpleging en verzorging

 Combi verzorgende IG / begeleider 
maatschappelijke zorg topopleiding

bol/bbl 3 3

 Combi mbo-verpleegkundige /persoon-
lijk begeleider maatschappelijke zorg 
topopleiding

       bbl 4 3

 Verzorgende IG - verkort topopleiding        bbl 3 2

 Mbo-verpleegkundige topopleiding bol 4 4

 Mbo-verpleegkundige - verkort topopleiding        bbl 4 3

Servicemedewerker Breed

 Servicemedewerker Breed bol/bbl 2 2
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Groningen

Winschoten

Stadskanaal

Veendam

Assen

Appingedam

Delfzijl
1

14

9

10
13

6

7
8

5
4

11 3

17

16

15
2

Adressen en
telefoonnummers
 Appingedam 

1  Beroepsonderwijs 
 Pastorielaan 4 
 Postbus 13 
 9900 AA Appingedam 

 Assen

2   Gezondheidszorg  
Zeemanstraat 1  
Postbus 185 

 9400 AD Assen 

2   Gezondheidszorg 
(Anholt Interzorg)  
Paul Krügerstraat 1 

 Postbus 185 
 9400 AD Assen 

 Delfzijl 

3   Energy & Maritime  
Duurswoldlaan 2A  

 Postbus 35 
 9930 AA Delfzijl 

 Groningen

4   Automotive  
Bornholmstraat 31 

 Postbus 11011 
 9700 CA Groningen 

5   Transport & Logistiek 
 Bornholmstraat 31  
 Postbus 11011 
 9700 CA Groningen 

6   Business & Administratie 
 Hora Siccamasingel 177
 Postbus 6177 
 9702 HD Groningen 

 Groningen

7   Entree, Uniformberoepen,  
Servicemedewerker Breed

 Winschoterdiep 50 
 Postbus 2605 
 9704 CP Groningen 

8   Gastvrijheid & Toerisme 
 Boumaboulevard 113 
 Postbus 749 
 9700 AS Groningen 

9   Gezondheidszorg & Welzijn 
 Verlengde Vissersstraat 20 
 Postbus 1225 
 9701 BE Groningen 

10   Kunst & Multimedia  
Verzetsstrijderslaan 2 

 Postbus 281 
 9700 AG Groningen 

11  Laboratoriumtechniek 
 Zernikeplein 11 
 Postbus 9423 
 9703 LR Groningen 

12   Lucia Marthas Institute  
for Performing Arts

 Zernikeplein 7 
 9747 AS Groningen   

13   Technologie & ICT 
Muntinglaan 3 

 Postbus 169 
 9700 AD Groningen 

14   Procestechniek  
Zernikepark 21  

 Postbus 9423 
 9703 LR Groningen

 

 Stadskanaal 

15   Beroepsonderwijs  
Sportparklaan 5 

 Postbus 101 
 9500 AC Stadskanaal 

 Veendam

16  Beroepsonderwijs  
 Hertenkampstraat 6 
 Postbus 80 
 9640 AB Veendam 

 Winschoten

17   Campus 
 P.C. Hooftlaan 1 
 Postbus 327 
 9670 AH Winschoten 

     
 Educatie

  Educatie heeft meerdere  
uitvoeringslocaties

 Hotspot  
 Boumaboulevard 400 
 9723 ZT Groningen   

 Sportcentrum Europapark 
 Helperpark 306 
 9723 ZA Groningen   

 Kasteel.gro 
 Melkweg 1 
 Postbus 1225 
 9701 BE Groningen

Telefoon: 088 230 9999  
WhatsApp: 06 25 68 19 18  
Mail: info@noorderpoort.nl  
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