
Noorderpoort 
Beroepsonderwijs Veendam 

Traject B4MBO 
Kan jij wat extra ondersteuning gebruiken in het MBO? 

Heb jij behoefte aan: 
ondersteuning bij het aanleren van (basis)studievaardigheden 
begeleiding bij het ontwikkelen van werknemersvaardigheden 
ondersteuning bij inzet en motivatie 
begeleiding bij het leren om weer naar school te gaan 

of 
een luisterend oor als het gaat om persoonlijke onderwerpen 

Dan is dit traject iets voor jou! 

Noorderpoort versterkt je toekomst 



84MBO zorgt er voor dat jij met plezier een mbo-opleiding volgt. 

84MBO bereidt je optimaal voor om te kunnen starten met een 
mbo-opleiding. 

B4MBO begeleidt studenten die al met een mbo-opleiding zijn 
gestart (of nog gaan starten), maar ondersteuning nodig hebben 
op verschillende gebieden. 

84MBO wil bijdragen aan een leuke en goede schooltijd met als 
resultaat dat jij vol zelfvertrouwen stappen kunt maken. 

84MBO is 'maatwerk'. Dat is ondersteuning met het doel dat jij in 
staat bent deze eigen bewuste (studie)keuzes te maken voor nu en 
in de toekomst, afgestemd op jouw behoefte. 

84MBO vindt plaats in de 'huiskamer' van Noorderpoort Veendam. 

84MBO is een samenwerkingsproject van Noorderpoort 
Beroepsonderwijs Veendam, de gemeente en het domein Zorg. 



Werkwijze 
Je krijgt les in een groep van maximaal 12 deelnemers. Je gaat elke 
week 5 halve dagen naar B4MBO naast je reguliere lessen 
Servicemedewerker Breed of Entree. De duur van het traject is 
afhankelijk van de ondersteuningsvraag en voortgang. 

In deze training werk je aan persoonlijke ontwikkeling en belangrijke 
vaardigheden die je nodig hebt op de werkvloer. 

Je begeleider is een ervaringsdeskundige en beschikt over kennis 
en vaardigheden om jou goed te kunnen begrijpen en begeleiden. 

Voor wie? 
iedereen die al een opleiding Entree of Servicemedewerker Breed 
volgt of van plan is weer naar school te gaan. 
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