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Voorwoord 

Dit trajectenboek bevat alle VSV-trajecten en aanvullend aanbod dat passend kan zijn voor onze jongeren in 

de regio Oost Groningen (gemeenten Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde). Daarbij 

gaan we uit van trajecten en activiteiten waar we daadwerkelijk gebruik van (willen) maken. In de praktijk 

merken we dat het heel goed kan dat een traject ook passend is voor een andere doelgroep. Daarom bieden 

we dit overzicht aan als download, ook voor leerplichtambtenaren, jongerenwerkcoaches en collega's uit 

andere RMC-regio's. 

 

We weten nu al dat het aanbod zich in het schooljaar 2022-2023 verder uitbreidt en ook dat er trajecten 

veranderen of ophouden te bestaan. Op momenten dat dit gebeurt zullen we een nieuwe versie van het 

trajectenboek beschikbaar maken. De meest recente versie is altijd beschikbaar op VSV Groningen.  

 

Biedt u een traject of activiteit aan in onze regio waarvan u vindt dat het thuishoort in dit overzicht? Neem dan 

contact op met Marja Hovenkamp, marja.hovenkamp@veendam.nl. 

 

  

https://www.vsvgroningen.nl/professionals/trajecten
mailto:marja.hovenkamp@veendam.nl
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Coachingsprogramma’s 

Doorstroombegeleiding 
Beschikbaar voor jongeren uit ☒RMC 01: Oost-Groningen 

☒RMC02: Noord-Groningen – Eemsmond 

☒RMC03: Centraal en Midden Groningen 

☐RMC07: Noord en Midden Drenthe 

☐anders, namelijk Klik of tik om tekst in te voeren. 

Soort traject ☐alternatieve vorm van onderwijs, bijvoorbeeld praktijkleren en gildes 

☐studie- en beroepskeuze 

☐voorbereiding op vervolgstap 

☒coachingstraject 

☐participatietraject 

☐zorgtraject jeugd/WMO 

☐algemene voorziening 

Doelgroep ☒ingeschreven studenten 

☐uitgeschreven jongeren 

☒VO 

☐MBO 

☒individueel 

☐groep 

VO, VSO of PrO leerlingen die de 

overstap gaat maken naar het 

MBO 

Korte omschrijving 

 

De doorstroombegeleiders  helpen jongeren één op één bij de overstap 
van het VO naar het MBO. Het doel is een goede overstap naar het 
MBO. De ondersteuning is divers, maatwerk en altijd in overleg met de 
leerling. Er is intensief contact met alle betrokkenen en de 
doorstroombegeleider houdt een jaar lang een helikopervisie over het 
traject.  
Ook het PrO/VSO wordt bediend door de doorstroombegeleiders. De 
huidige school geeft aan voor welke jongeren doorstroombegeleiding 
gewenst is. 

Duur 4 tot 12 maanden 

Wanneer Regulier in februari, in overleg het hele jaar mogelijk  

Meer informatie &  aanmelden Informatie bij :  

Gerry Blaauw g.blaauw@noorderpoort.nl 06-53326134 

 

Doorstroombegeleiders : 

Regio 01: hmm.meijerhof@noorderpoort.nl   

Regio 02:karin.fekken@eemsdelta.nl    

Regio 03: overstapcoach.rita@rocmensoalting.nl  

 

Aanmelden via Intergrip, doorstroombegeleiding aanvinken 

  

mailto:g.blaauw@noorderpoort.nl
mailto:hmm.meijerhof@noorderpoort.nl
mailto:overstapcoach.rita@rocmensoalting.nl
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Dilemma manager – Educatie meter 
Beschikbaar voor jongeren uit 

 
☒RMC 01: Oost-Groningen 

☐RMC02: Noord-Groningen – Eemsmond 

☐RMC03: Centraal en Midden Groningen 

☐RMC07: Noord en Midden Drenthe 

☐anders, namelijk 

Soort traject ☐alternatieve vorm van onderwijs 

☒studie- en beroepskeuze 

☐voorbereiding op vervolgstap 

☒coachingstraject 

☐participatietraject 

☐zorgtraject jeugd/WMO 

☐algemene voorziening 

Doelgroep ☒ingeschreven studenten 

☒uitgeschreven jongeren 

☒VO 

☒MBO 

☒individueel 

☐groep 

jongeren 16 t/m 23 jaar 

Korte omschrijving 

 

De methode bestaat uit een concrete toolkit met e-assessments. De  

begeleider biedt dit een objectief uitgangspunt om snel tot de kern van 

een probleem te komen en een aanpak te bepalen. Maar belangrijker; De 

instrumenten geven vooral de cliënt zelf concrete inzichten en 

stimuleren daarbij zelfregie! Met als doel zelf onderbouwde keuzes te 

kunnen maken om zo succesvol een opleiding af te ronden, te kunnen 

participeren op de arbeidsmarkt of zelfstandig deel te kunnen nemen 

aan de maatschappij. 

Duur Enkele weken vanaf afname 

Wanneer flexibel 

Meer informatie & aanmelden De Educatiemeter wordt afgenomen via RMC/leerplicht van de 

woongemeente. 
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Programma’s voor heroriëntatie (terug naar onderwijs of 

werk) 

Talentperron Groningen 
Beschikbaar voor jongeren uit ☒RMC 01: Oost-Groningen 

☒RMC02: Noord-Groningen – Eemsmond 

☒RMC03: Centraal en Midden Groningen 

☒RMC07: Noord en Midden Drenthe 

☐anders, namelijk Klik of tik om tekst in te voeren. 

Soort traject ☐alternatieve vorm van onderwijs, bijvoorbeeld praktijkleren en gildes 

☒studie- en beroepskeuze 

☒voorbereiding op vervolgstap 

☐coachingstraject 

☐participatietraject 

☐zorgtraject jeugd/WMO 

☒algemene voorziening 

Doelgroep ☒ingeschreven studenten 

☒uitgeschreven jongeren 

☒VO 

☒MBO 

☒individueel 

☐groep 

Voor jongeren vanaf 16 jaar t/m 27 

jaar. En alle andere inwoners van 

de Arbeidsmarktregio Groningen 

Korte omschrijving 

 

Het Talentperron is een laagdrempelige plek voor iedereen die zich wil 
oriënteren op zijn of haar eerste c.q. vervolgstappen richting werk, 
scholing of meedoen op de arbeidsmarkt. 
 Je kunt ter plekke een talententest doen, je skills en vaardigheden  in 
kaart brengen of een loopbaangesprek hebben. Je kunt de wereld van 
werk beleven, door een inkijkje in bedrijven, bedrijfstakken en 
scholingstrajecten. De behoefte van de bezoeker staat zoveel mogelijk 
centraal. Zo brengen wij vraag én aanbod op de arbeidsmarkt dichter 
bij elkaar. 

Duur Maatwerk 

Wanneer Gedurende het hele jaar 

Meer informatie &  aanmelden Aanmelding via  

https://gemeente.groningen.nl/talentperron  

 

Voor intern collegiaal contact : 

José Gatsonides   

06-27209252  jose.gatsonides@groningen.nl  

  

https://gemeente.groningen.nl/talentperron
mailto:jose.gatsonides@groningen.nl
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Big 5 for live Groningen 
Beschikbaar voor jongeren uit ☒RMC 01: Oost-Groningen 

☒RMC02: Noord-Groningen – Eemsmond 

☒RMC03: Centraal en Midden Groningen 

☒RMC07: Noord en Midden Drenthe 

☐anders, namelijk Klik of tik om tekst in te voeren. 

Soort traject ☐alternatieve vorm van onderwijs, bijvoorbeeld praktijkleren en gildes 

☐studie- en beroepskeuze 

☒voorbereiding op vervolgstap 

☒coachingstraject 

☐participatietraject 

☐zorgtraject jeugd/WMO 

☐algemene voorziening 

Doelgroep ☐ingeschreven studenten 

☒uitgeschreven jongeren 

☒VO 

☐MBO 

☒individueel 

☐groep 

Voor jongeren van 16 t/m 23 jaar 

Korte omschrijving 

 

Een driedaags programma waarbij je ontdekt welke studie er nou echt 

bij je past. 

Duur Voor jongeren van 16 t/m 27 jaar die gestopt zijn met hun opleiding en 

een nieuwe richting in onderwijs of hun leven zoeken 

Wanneer 3 daagse workshop 

Meer informatie &  aanmelden Informatie bij: Nicolette van Keulen  

06-46196672   inspiratiecafeozo@gmail.com 

 

Aanmelden via www.vsvgroningen.nl   

  

http://www.vsvgroningen.nl/
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2BE! in Vlagtwedde 
Beschikbaar voor jongeren uit ☒RMC 01: Oost-Groningen 

☒RMC02: Noord-Groningen – Eemsmond 

☐RMC03: Centraal en Midden Groningen 

☐RMC07: Noord en Midden Drenthe 

☐anders, namelijk Klik of tik om tekst in te voeren. 

Soort traject ☐alternatieve vorm van onderwijs, bijvoorbeeld praktijkleren en gildes 

☐studie- en beroepskeuze 

☒voorbereiding op vervolgstap 

☐coachingstraject 

☐participatietraject 

☐zorgtraject jeugd/WMO 

☐algemene voorziening 

Doelgroep ☒ingeschreven studenten 

☒uitgeschreven jongeren 

☒VO 

☒MBO 

☐individueel 

☒groep 

voor jongeren van 16 tot 27 jaar. 

Korte omschrijving 

 

Jongeren van 16-27 jaar die zonder perspectief thuis (dreigen te 
komen) zitten in groepsverband toeleiden naar school of werk door 
midden van het stellen van persoonlijke doelen. 2BE! stimuleert 
talentontwikkeling door middel van workshops, sporten, coaching en 
groepsactiviteiten zoals drama en theater. 

Duur 10 weken 

Wanneer Doorgaans 4x per jaar. 

Meer informatie &  aanmelden Voor meer informatie en contactgegevens  

2BE! - Sport4connect 

 

Aanmelden kan via de website VSV Groningen 

Aanmeldformulier trajecten VSV Groningen - VSV  

https://sport4connect.nl/2be/
https://www.vsvgroningen.nl/aanmelden-traject
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Binn’stad sollicitatieclub in Groningen 
Beschikbaar voor jongeren uit ☒RMC 01: Oost-Groningen 

☒RMC02: Noord-Groningen – Eemsmond 

☒RMC03: Centraal en Midden Groningen 

☒RMC07: Noord en Midden Drenthe 

☐anders, namelijk Klik of tik om tekst in te voeren. 

Soort traject ☐alternatieve vorm van onderwijs, bijvoorbeeld praktijkleren en gildes 

☐studie- en beroepskeuze 

☒voorbereiding op vervolgstap 

☐coachingstraject 

☐participatietraject 

☐zorgtraject jeugd/WMO 

☒algemene voorziening 

Doelgroep ☒ingeschreven studenten 

☒uitgeschreven jongeren 

☒VO 

☒MBO 

☒individueel 

☐groep 

voor jongeren vanaf 16 jaar t/m 27 

jaar 

Korte omschrijving 

 

De jongerencoaches van Opleiding Binn’stad ondersteunen jongeren 
die een BBL (leren en werken) opleiding willen beginnen of een  
(bij-)baan zoeken. Dit doen zij elke woensdag van 14:00 uur tot 16:00 
uur aan het Boterdiep in Groningen. 
Hoewel het vinden van een (bij-)baan of een leer/werkplek natuurlijk 
zeer belangrijk is, willen wij toch beginnen bij de basis. Dit doen wij 
door samen te achterhalen wat iemands ambitie en talent(en) zijn. Juist 
door hier nadrukkelijk bij stil te staan, vergroot je iemands kansen op 
succes. Immers, iedereen wil gelukkig zijn in het werk. Zodra wij de 
drijfveren goed in beeld hebben, gaan wij verder met de volgende 
stappen en helpen wij met zaken als een cv en een sollicitatiebrief . 

Duur Maatwerk 

Wanneer Op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, flexibele instroom 

Meer informatie &  aanmelden Informatie bij: 

Binn’stad 06-21173342 info@opleidingbinnstad.nl   

Monique Zantinga 06-46866739 06-21173342 

 

Aanmelden via: 

https://www.opleidingbinnstad.nl/onze-trajecten/aanmelden/  

 

  

mailto:info@opleidingbinnstad.nl
https://www.opleidingbinnstad.nl/onze-trajecten/aanmelden/
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Binn’stad Pre Entree in Groningen 
Beschikbaar voor jongeren uit ☒RMC 01: Oost-Groningen 

☒RMC02: Noord-Groningen – Eemsmond 

☒RMC03: Centraal en Midden Groningen 

☒RMC07: Noord en Midden Drenthe 

☐anders, namelijk Klik of tik om tekst in te voeren. 

Soort traject ☐alternatieve vorm van onderwijs, bijvoorbeeld praktijkleren en gildes 

☒studie- en beroepskeuze 

☒voorbereiding op vervolgstap 

☒coachingstraject 

☒participatietraject 

☐zorgtraject jeugd/WMO 

☐algemene voorziening 

Doelgroep ☐ingeschreven studenten 

☒uitgeschreven jongeren 

☐VO 

☐MBO 

☒individueel 

☒groep 

voor jongeren vanaf 16 jaar zonder 

(v)mbo diploma 

Korte omschrijving 

 

Dit traject bereidt jongeren zonder diploma voor op een MBO entree 
opleiding d.m.v. het volgen van lessen op eigen niveau en het lopen van 
stage. Gedurende dit traject wordt de jongere intensief begeleid door 
een coach. De jongeren volgen een traject op maat. 

Duur Ongeveer 5 maanden, 10 dagdelen beschikbaar, in overleg is maatwerk 

mogelijk 

Wanneer Gedurende het hele jaar, flexibel 

Meer informatie &  aanmelden Informatie bij: 

Binn’stad 06-21173342 info@opleidingbinnstad.nl   

Monique Zantinga 06-46866739 06-21173342 

 

Aanmelden via: 

https://www.opleidingbinnstad.nl/onze-trajecten/aanmelden/  

 

  

mailto:info@opleidingbinnstad.nl
https://www.opleidingbinnstad.nl/onze-trajecten/aanmelden/
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Binn’stad Educatieklas in Groningen 
Beschikbaar voor jongeren uit ☒RMC 01: Oost-Groningen 

☒RMC02: Noord-Groningen – Eemsmond 

☒RMC03: Centraal en Midden Groningen 

☒RMC07: Noord en Midden Drenthe 

☐anders, namelijk Klik of tik om tekst in te voeren. 

Soort traject ☐alternatieve vorm van onderwijs, bijvoorbeeld praktijkleren en gildes 

☒studie- en beroepskeuze 

☒voorbereiding op vervolgstap 

☒coachingstraject 

☒participatietraject 

☐zorgtraject jeugd/WMO 

☐algemene voorziening 

Doelgroep ☐ingeschreven studenten 

☒uitgeschreven jongeren 

☐VO 

☐MBO 

☐individueel 

☒groep 

voor jongeren vanaf 18 jaar zonder 

zonder startkwalificatie 

Korte omschrijving 

 

Dit traject bereidt jongeren zonder een startkwalificatie voor op een 

MBO opleiding op niveau 2, door middel van het volgen van lessen op 

eigen niveau en het lopen van stage. Gedurende dit traject wordt de 

jongere intensief begeleid door een coach. De leerlingen volgen een 

traject op maat. 

Duur Ongeveer 5 maanden, 10 dagdelen beschikbaar, in overleg is maatwerk 

mogelijk 

Wanneer Gedurende het hele jaar, flexibel 

Meer informatie &  aanmelden Informatie bij: 

Binn’stad 06-21173342 info@opleidingbinnstad.nl   

Monique Zantinga 06-46866739 06-21173342 

 

Aanmelden via: 

https://www.opleidingbinnstad.nl/onze-trajecten/aanmelden/  

 

  

mailto:info@opleidingbinnstad.nl
https://www.opleidingbinnstad.nl/onze-trajecten/aanmelden/
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Playing for Succes: sporten en bewegen – Euroborg Groningen 
Beschikbaar voor jongeren uit ☒RMC 01: Oost-Groningen 

☒RMC02: Noord-Groningen – Eemsmond 

☒RMC03: Centraal en Midden Groningen 

☒RMC07: Noord en Midden Drenthe 

☐anders, namelijk Klik of tik om tekst in te voeren. 

Soort traject ☐alternatieve vorm van onderwijs, bijvoorbeeld praktijkleren en gildes 

☒studie- en beroepskeuze 

☒voorbereiding op vervolgstap 

☒coachingstraject 

☐participatietraject 

☐zorgtraject jeugd/WMO 

☐algemene voorziening 

Doelgroep ☒ingeschreven studenten 

☒uitgeschreven jongeren 

☒VO 

☒MBO 

☒individueel 

☒groep 

Voor jongeren van 15 t/m 23 jaar 

Korte omschrijving 

 

Voor jongeren die dreigen uit te vallen, moeite hebben met het maken 
van een beroepskeuze, een leerachterstand hebben en/of regelmatig 
verzuimen of ongemotiveerd zijn.   
Het traject is gericht op oriëntatie, het opdoen van werkervaring en het 
versterken van discipline, zelfstandigheid en zelfregulatie. 

Duur 10 weken 2 tot 3 dagdelen per week 

Wanneer 3 instroom momenten per jaar 

Meer informatie &  aanmelden Aanmelden via de website www.vsvgroningen.nl 

 

Informatie bij 

Ton Besamusca aa.besamusca@noorderpoort.nl   06-51932226 

Koos Weerts kc.weerts@noorderpoort.nl   06-10530627 

 

https://www.vsvgroningen.nl/professionals/trajecten/playing-for-

success-euroborg-groningen  

 

  

mailto:aa.besamusca@noorderpoort.nl
mailto:kc.weerts@noorderpoort.nl
https://www.vsvgroningen.nl/professionals/trajecten/playing-for-success-euroborg-groningen
https://www.vsvgroningen.nl/professionals/trajecten/playing-for-success-euroborg-groningen
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Doorstart – OPDC VO in Groningen Stad 
Beschikbaar voor jongeren uit ☒RMC 01: Oost-Groningen 

☒RMC02: Noord-Groningen – Eemsmond 

☒RMC03: Centraal en Midden Groningen 

☒RMC07: Noord en Midden Drenthe 

☐anders, namelijk Klik of tik om tekst in te voeren. 

Soort traject ☐alternatieve vorm van onderwijs, bijvoorbeeld praktijkleren en gildes 

☐studie- en beroepskeuze 

☒voorbereiding op vervolgstap 

☒coachingstraject 

☐participatietraject 

☐zorgtraject jeugd/WMO 

☐algemene voorziening 

Doelgroep ☒ingeschreven studenten 

☐uitgeschreven jongeren 

☒VO 

☐MBO 

☒individueel 

☐groep 

Voor jongeren van 12 tot 18 jaar 

die zijn ingeschreven op een VO 

school in de gemeente Groningen. 

Korte omschrijving 

 

Doorstart biedt een traject voor leerlingen die door complexe 
problematiek niet naar school kunnen maar wel ingeschreven staan bij 
een VO school in de stad Groningen. Dit traject heeft als doel jongeren 
terug te leiden naar onderwijs of het onderwijsperspectief te 
monitoren. De leerlingen worden individueel out reachend begeleid 
door medewerkers van het OPDC. Vrijwel alle jongeren hebben ook 
een casemanager voor een parallel lopend zorgtraject. Leerplicht is 
betrokken. Ook jongeren uit de gemeente Groningen die als absoluut 
verzuimer staan vermeld en leerlingen met een vrijstelling komen in 
aanmerking voor Doorstart maar moeten dan wel worden 
ingeschreven bij een reguliere VO school (technische inschrijving). 

Duur Flexibel – maximaal 2 jaar 

Wanneer Meer instroommomenten 

Meer informatie & aanmelden Informatie:  

OPDC VO Groningen Stad 050-3210540 info@opdcstadgroningen.nl 

Johan Jans j.jans@o2g2.nl of Marinda Hagen m.hagen@o2g2.nl 

 

Aanmelden kan alleen via een lid van het expertise en consultatie team 

(ECT) van samenwerkingsverband VO Groningen Stad 

 

mailto:info@opdcstadgroningen.nl
mailto:j.jans@o2g2.nl
mailto:m.hagen@o2g2.nl
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Wat wil je nou? In Groningen 
Beschikbaar voor jongeren uit 

 
☒RMC 01: Oost-Groningen 

☒RMC02: Noord-Groningen – Eemsmond 

☒RMC03: Centraal en Midden Groningen 

☒RMC07: Noord en Midden Drenthe 

☐anders, namelijk Gemeente Groningen 

Soort traject ☐alternatieve vorm van onderwijs 

☒studie- en beroepskeuze 

☒voorbereiding op vervolgstap 

☒coachingstraject 

☐participatietraject 

☐zorgtraject jeugd/WMO 

☐algemene voorziening 

Doelgroep ☒ingeschreven studenten 

☒uitgeschreven jongeren 

☐VO 

☒MBO 

☐individueel 

☒groep 

Voor jongeren 16 t/m 23 jaar 

Korte omschrijving 

 

Wat wil je nou is een coachingsprogramma voor jongeren die 
vastgelopen zijn en niet weten hoe ze verder moeten.  
Het programma heeft 6 bijeenkomsten van 2,5 uur. D.m.v. 
groepsopdrachten leren de jongeren reflecteren op zichzelf en op 
de anderen in de groep. Zo helpen ze elkaar in hun zoektocht naar 
de volgende stap. Op hoofdlijnen komen de volgende 
onderwerpen aan bod: 

 Doelen stellen en invloedssfeer 
 Netwerk en hulpbronnen 
 Eigen kracht benutten 
 Intervisie 
 Kwaliteiten 
 In beweging komen 
 Gedragsverandering 
 Opleidingskeuze of keuze voor ander perspectief 

Duur 6 bijeenkomsten van 2,5 uur 

Wanneer diverse startmomenten 

Meer informatie & aanmelden r.van.der.zee@groningen.nl ; 06-52098539 

 

  

mailto:r.van.der.zee@groningen.nl
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Trajecten in het onderwijs 

B4MBO in Noorderpoort Veendam 
Beschikbaar voor jongeren uit ☒RMC 01: Oost-Groningen 

☐RMC02: Noord-Groningen – Eemsmond 

☐RMC03: Centraal en Midden Groningen 

☐RMC07: Noord en Midden Drenthe 

☐anders, namelijk Klik of tik om tekst in te voeren. 

Soort traject ☒alternatieve vorm van onderwijs, bijvoorbeeld praktijkleren en gildes 

☐studie- en beroepskeuze 

☒voorbereiding op vervolgstap 

☐coachingstraject 

☐participatietraject 

☐zorgtraject jeugd/WMO 

☐algemene voorziening 

Doelgroep ☒ingeschreven studenten 

☒uitgeschreven jongeren 

☒VO 

☒MBO 

☐individueel 

☒groep 

voor jongeren vanaf 16 jaar t/m 27 

jaar 

Korte omschrijving 

 

Een traject voor zowel jongeren die al ingeschreven zijn op het 
Noorderpoort Veendam als jongeren die nog op het voortgezet 
onderwijs zitten, ter voorbereiding op het MBO. 
 
Een ervaringsdeskundige (iemand die misschien net als jij het nodige 
heeft meegemaakt) begeleidt je in een klaslokaal dat is omgebouwd 
tot huiskamer. Samen werk je aan jouw leerpunten en dingen die het 
leren beïnvloeden. Er is tijd en ruimte om te kijken naar mogelijkheden 
en oplossingen. De ervaringsdeskundige heeft contact met de docent. 
 
Je krijgt hoofdzakelijk les in de basisvakken Nederlands, Rekenen, 
Burgerschap, Mediawijsheid en Engels. 

Duur 1 jaar 

Wanneer Gedurende het hele jaar 

Meer informatie &  aanmelden Jolanda Luijmes via j.luijmes@noorderpoort.nl   

 

  

mailto:j.luijmes@noorderpoort.nl
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Maatwerkklas Campus Winschoten 
Beschikbaar voor jongeren uit ☒RMC 01: Oost-Groningen 

☐RMC02: Noord-Groningen – Eemsmond 

☐RMC03: Centraal en Midden Groningen 

☐RMC07: Noord en Midden Drenthe 

☐anders, namelijk Klik of tik om tekst in te voeren. 

Soort traject ☒alternatieve vorm van onderwijs, bijvoorbeeld praktijkleren en gildes 

☐studie- en beroepskeuze 

☐voorbereiding op vervolgstap 

☐coachingstraject 

☐participatietraject 

☐zorgtraject jeugd/WMO 

☐algemene voorziening 

Doelgroep ☒ingeschreven studenten 

☐uitgeschreven jongeren 

☐VO 

☒MBO 

☐individueel 

☒groep 

Voor studenten van de Campus 

Winschoten 

Korte omschrijving 

 

De Maatwerkklas is er voor alle studenten van de Campus 
Noorderpoort Winschoten die om de een of andere reden vastlopen in 
hun studie. Voorbeelden zijn: psychische problematiek, problemen 
thuis, (langdurige) ziekte, geen stageplek hebben of (nog) niet met de 
stage kunnen starten, een negatief BSA hebben, een studieloopbaan-
vraag hebben, zwangerschap. 

Duur maatwerk 

Wanneer flexibel 

Meer informatie &  aanmelden Conctacpersoon Noorderpoort : C. Lupien 06-25681123  
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X-traject Noorderpoort Stadskanaal 
Beschikbaar voor jongeren uit ☒RMC 01: Oost-Groningen 

☐RMC02: Noord-Groningen – Eemsmond 

☐RMC03: Centraal en Midden Groningen 

☐RMC07: Noord en Midden Drenthe 

☐anders, namelijk Klik of tik om tekst in te voeren. 

Soort traject ☒alternatieve vorm van onderwijs, bijvoorbeeld praktijkleren en gildes 

☐studie- en beroepskeuze 

☐voorbereiding op vervolgstap 

☐coachingstraject 

☐participatietraject 

☐zorgtraject jeugd/WMO 

☐algemene voorziening 

Doelgroep ☒ingeschreven studenten 

☐uitgeschreven jongeren 

☐VO 

☒MBO 

☒individueel 

☒groep 

Voor studenten van Noorderpoort 

Stadskanaal 

Korte omschrijving 

 

Voor studenten die vastlopen binnen hun opleiding en al de nodige 
ondersteuning hebben gehad vanuit de opleiding, is dit traject opgezet. 
De studenten krijgen een coach en eigen maatwerkprogramma met als 
doel het behalen van hun diploma. Mocht dit toch niet lukken dan 
wordt er in overleg met externe partijen zoals RMC, leerplicht, 
hulpverlening etc. gekeken naar een passend vervolgtraject. 

Duur maatwerk 

Wanneer flexibel 

Meer informatie &  aanmelden Conctacpersoon Noorderpoort : Tessa Zeinstra 

tm.zeinstra@noorderpoort.nl   

 

  

mailto:tm.zeinstra@noorderpoort.nl
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Nieuwe wegen Groningen en Winschoten 
Beschikbaar voor jongeren uit ☒RMC 01: Oost-Groningen 

☒RMC02: Noord-Groningen – Eemsmond 

☒RMC03: Centraal en Midden Groningen 

☒RMC07: Noord en Midden Drenthe 

☐anders, namelijk Klik of tik om tekst in te voeren. 

Soort traject ☐alternatieve vorm van onderwijs, bijvoorbeeld praktijkleren en gildes 

☒studie- en beroepskeuze 

☒voorbereiding op vervolgstap 

☐coachingstraject 

☐participatietraject 

☐zorgtraject jeugd/WMO 

☐algemene voorziening 

Doelgroep ☒ingeschreven studenten 

☒uitgeschreven jongeren 

☒VO 

☒MBO 

☐individueel 

☒groep 

Voor studenten van het MBO  16 

t/m 23 jaar 

Korte omschrijving 

 

Oriënteren welke studies er zijn binnen het Noorderpoort. In de 
periode van de start van Nieuwe Wegen tot aan de zomer ga jij je 
oriënteren/ontwikkelen  op de verschillende profielen. Welke opleiding 
past het beste bij je? De hoofdvragen zijn: “Wie ben ik? Wat kan ik? en 
Wat wil ik?” Een groot deel van de oriëntatie vindt plaats in de praktijk. 
Er vindt een scholenoriëntatie plaats, je volgt de AVO vakken en ook 
sport is een belangrijk onderdeel van het traject. 

Duur Van de start (vanaf de herfstvakantie) tot aan de zomervakantie 

Wanneer Meer instroommomenten 

Meer informatie &  aanmelden Informatie bij Pytrik Notermans  

06-46383675 / 088 – 2308146 pwt.notermans@noorderpoort.nl  

 

Vraag een gesprek aan met je decaan, studieadviseur of 

studieloopbaanbegeleider. Zij koppelen jou aan  Nieuwe Wegen. Het 

kan ook via de website:  

https://noorderpoort.nl/voor-studenten/nieuwe-wegen  

 

  

mailto:pwt.notermans@noorderpoort.nl
https://noorderpoort.nl/voor-studenten/nieuwe-wegen
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Nieuwe wegen ‘VO Traject’ in Groningen 
Beschikbaar voor jongeren uit ☒RMC 01: Oost-Groningen 

☒RMC02: Noord-Groningen – Eemsmond 

☒RMC03: Centraal en Midden Groningen 

☒RMC07: Noord en Midden Drenthe 

☐anders, namelijk Klik of tik om tekst in te voeren. 

Soort traject ☐alternatieve vorm van onderwijs, bijvoorbeeld praktijkleren en gildes 

☒studie- en beroepskeuze 

☒voorbereiding op vervolgstap 

☐coachingstraject 

☐participatietraject 

☐zorgtraject jeugd/WMO 

☐algemene voorziening 

Doelgroep ☒ingeschreven studenten 

☐uitgeschreven jongeren 

☒VO 

☐MBO 

☐individueel 

☒groep 

Voor jongeren van 16 t/m 19 jaar 

Korte omschrijving 

 

Je gaat op zoek naar een opleiding die bij je past, naar wie je bent, wat 
je wilt en wat je kunt. Het doel is voor de herfstvakantie een passende 
opleiding binnen het Noorderpoort te vinden en te starten. 
Je moet toelaatbaar zijn tot het mbo (een vmbo diploma of een 
overgangsbewijs havo 3-havo 4 of vwo 3- vwo 4) 

Duur 7 à 8 weken of korter 

Wanneer 1x per jaar bij start schooljaar 

Meer informatie &  aanmelden Informatie bij Pytrik Notermans  

06-46383675 / 088 – 2308146   pwt.notermans@noorderpoort.nl  

 

Vraag een gesprek aan met je decaan, studieadviseur of 

studieloopbaanbegeleider. Zij koppelen jou aan  Nieuwe Wegen. Het 

kan ook via de website:  

https://noorderpoort.nl/voor-studenten/nieuwe-wegen   

 

 

  

mailto:pwt.notermans@noorderpoort.nl
https://noorderpoort.nl/voor-studenten/nieuwe-wegen
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New Fit 
Beschikbaar voor jongeren uit 

 
☒RMC 01: Oost-Groningen 

☒RMC02: Noord-Groningen – Eemsmond 

☒RMC03: Centraal en Midden Groningen 

☒RMC07: Noord en Midden Drenthe 

☐anders, namelijk Klik of tik om tekst in te voeren. 

Soort traject ☐alternatieve vorm van onderwijs 

☐studie- en beroepskeuze 

☒voorbereiding op vervolgstap 

☒coachingstraject 

☐participatietraject 

☐zorgtraject jeugd/WMO 

☐algemene voorziening 

Doelgroep ☒ingeschreven studenten 

☒uitgeschreven jongeren 

☐VO 

☒MBO 

☐individueel 

☒groep 

voor jongeren van 16 tot 24 jaar 

Korte omschrijving 

 

Voor studenten die wel naar school willen gaan, maar niet “fit” genoeg 
zijn om tot leren te komen. New Fit kan uitkomst bieden als passend 
onderwijs niet toereikend is. De student kan zich in het traject 
ontwikkelen in een open aanpak, zonder vastomlijnd studieprogramma. 
Het programma sluit aan bij de mogelijkheden van de student.  

Duur flexibel 

Wanneer een vast instroommoment 

Meer informatie & aanmelden Pytrik Notermans 06 46383675 / 088 2308146 

pwt.notermans@noorderpoort.nl 

  

mailto:pwt.notermans@noorderpoort.nl
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Plusklas RMC Ter Apel 
Beschikbaar voor jongeren uit ☒RMC 01: Oost-Groningen 

☐RMC02: Noord-Groningen – Eemsmond 

☐RMC03: Centraal en Midden Groningen 

☒RMC07: Noord en Midden Drenthe 

☐anders, namelijk Klik of tik om tekst in te voeren. 

Soort traject ☒alternatieve vorm van onderwijs, bijvoorbeeld praktijkleren en gildes 

☐studie- en beroepskeuze 

☐voorbereiding op vervolgstap 

☐coachingstraject 

☐participatietraject 

☐zorgtraject jeugd/WMO 

☐algemene voorziening 

Doelgroep ☒ingeschreven studenten 

☐uitgeschreven jongeren 

☒VO 

☐MBO 

☒individueel 

☒groep 

Leerlingen van RMC Ter Apel 

Korte omschrijving 

 

De plusklas zoals dit binnen de school RMC Ter Apel is opgezet, is voor 
leerlingen die, om welke reden dan ook, (tijdelijk) niet aan de lessen 
kunnen deelnemen. 
Via een traject van 12 lesweken willen we dat de leerlingen uiteindelijk 
weer de reguliere lessen binnen de klas kunnen volgen. Tijdens dit 
traject wordt duidelijk of dit lukt of niet en of er andere stappen 
moeten worden ondernomen.  

Duur 12 weken 

Wanneer Gedurende het hele jaar 

Meer informatie &  aanmelden Mw. Van der Kolk 0599-581226   
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Trajectklas Aletta Jacobs 
Beschikbaar voor jongeren uit ☒RMC 01: Oost-Groningen 

☐RMC02: Noord-Groningen – Eemsmond 

☒RMC03: Centraal en Midden Groningen 

☐RMC07: Noord en Midden Drenthe 

☐anders, namelijk Klik of tik om tekst in te voeren. 

Soort traject ☒alternatieve vorm van onderwijs, bijvoorbeeld praktijkleren en gildes 

☐studie- en beroepskeuze 

☐voorbereiding op vervolgstap 

☐coachingstraject 

☐participatietraject 

☐zorgtraject jeugd/WMO 

☐algemene voorziening 

Doelgroep ☒ingeschreven studenten 

☐uitgeschreven jongeren 

☒VO 

☐MBO 

☐individueel 

☒groep 

Voor leerlingen van het Aletta 

Jacobs college 

Korte omschrijving 

 

De trajectklas kan worden ingezet voor leerlingen die dreigen uit te 
vallen in de reguliere klassensetting met het doel om schooluitval te 
voorkomen en terugkeer naar de reguliere klas te realiseren. De 
trajectklas kan eveneens dienen als tussenstap van thuiszitten naar de 
reguliere klas. Het doel is het behalen van diploma perspectief op het 
dr. Aletta Jacobs College in de reguliere klassensetting en indien die 
niet haalbaar blijkt, wordt er gezocht naar een andere passende 
onderwijssetting voor de leerling 

Duur 6 weken en indien nodig een verlening 

Wanneer Gedurende het hele jaar 

Meer informatie &  aanmelden IOT’er van de trajectklas   
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Tussenvoorziening De Wieder Winschoten 
Beschikbaar voor jongeren uit ☒RMC 01: Oost-Groningen 

☐RMC02: Noord-Groningen – Eemsmond 

☐RMC03: Centraal en Midden Groningen 

☐RMC07: Noord en Midden Drenthe 

☐anders, namelijk Klik of tik om tekst in te voeren. 

Soort traject ☒alternatieve vorm van onderwijs, bijvoorbeeld praktijkleren en gildes 

☐studie- en beroepskeuze 

☐voorbereiding op vervolgstap 

☐coachingstraject 

☐participatietraject 

☐zorgtraject jeugd/WMO 

☐algemene voorziening 

Doelgroep ☒ingeschreven studenten 

☐uitgeschreven jongeren 

☒VO 

☐MBO 

☐individueel 

☒groep 

Voor studenten van Dollard college 

Korte omschrijving 

 

De tussenvoorziening De Wieder is een  klas van leerlingen die in de 
reguliere klassen niet kunnen meedraaien. Het is een klas waarin 
‘tijdelijk’ opvang geboden wordt. 

Duur maatwerk 

Wanneer flexibel 

Meer informatie &  aanmelden Contactpersoon Begeleidings- en ondersteuningsteam : 0597-431027  
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Elker ondersteuning ‘in huis’ VO Aletta Jacobs 
Beschikbaar voor jongeren uit ☒RMC 01: Oost-Groningen 

☐RMC02: Noord-Groningen – Eemsmond 

☒RMC03: Centraal en Midden Groningen 

☐RMC07: Noord en Midden Drenthe 

☐anders, namelijk Klik of tik om tekst in te voeren. 

Soort traject ☒alternatieve vorm van onderwijs, bijvoorbeeld praktijkleren en gildes 

☐studie- en beroepskeuze 

☐voorbereiding op vervolgstap 

☐coachingstraject 

☐participatietraject 

☐zorgtraject jeugd/WMO 

☐algemene voorziening 

Doelgroep ☒ingeschreven studenten 

☐uitgeschreven jongeren 

☒VO 

☐MBO 

☐individueel 

☒groep 

Voor leerlingen van het Aletta 

Jacobs college 

Korte omschrijving 

 

Het bieden van ambulante begeleiding aan jongeren van het dr. Aletta 
Jacobs College met het doel om schooluitval te voorkomen of weer 
toeleiding naar onderwijs te realiseren. De ambulant begeleiders 
worden bij voorkeur preventief ingezet. 

Duur Flexibel afhankelijk van de hulpvraag 

Wanneer Gedurende het hele jaar 

Meer informatie &  aanmelden Aanmelding via ITO/orthopedagoog   
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TTVO – OPDC VO Groningen Stad 
Beschikbaar voor jongeren uit 

 
☒RMC 01: Oost-Groningen 

☒RMC02: Noord-Groningen – Eemsmond 

☒RMC03: Centraal en Midden Groningen 

☒RMC07: Noord en Midden Drenthe 

☐anders, namelijk Klik of tik om tekst in te voeren. 

Soort traject ☒alternatieve vorm van onderwijs 

☐studie- en beroepskeuze 

☒voorbereiding op vervolgstap 

☒coachingstraject 

☐participatietraject 

☐zorgtraject jeugd/WMO 

☐algemene voorziening 

Doelgroep ☒ingeschreven studenten 

☐uitgeschreven jongeren 

☒VO 

☐MBO 

☒individueel 

☐groep 

voor jongeren van 12 tot 18 jaar die 

ingeschreven staan op een VO 

school in de gemeente Groningen 

Korte omschrijving 

 

Het betreft minder belastbare jongeren waarvoor de begeleiding op de 
eigen school te intensief is en vso gezien de aard van de problematiek 
niet een optie is. Het niveau van de jongeren is vnl. havo/vwo en in enkele 
gevallen vmbo tl. De duur is maximaal twee jaren. De jongere volgt 
fysiek wel onderwijs., op het OPDC. Met de overige begeleiding die de 
jongere ontvangt vindt afstemming plaats. 

Duur Flexibel – maximaal 2 jaren 

Wanneer Meer instroommomenten 

Meer informatie & aanmelden Informatie: 

OPDC VO Groningen Stad 050-3210540  info@opdcstadgroningen.nl  

Marinda Hagen m.hagen@o2g2.nl 

 

Aanmelden kan alleen via een lid van het expertise en consultatie team 

(ECT) van samenwerkingsverband VO Groningen Stad 

 

  

mailto:info@opdcstadgroningen.nl
mailto:m.hagen@o2g2.nl
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Rebound – OPDC VO Groningen Stad 
Beschikbaar voor jongeren uit 

 
☒RMC 01: Oost-Groningen 

☒RMC02: Noord-Groningen – Eemsmond 

☒RMC03: Centraal en Midden Groningen 

☒RMC07: Noord en Midden Drenthe 

☐anders, namelijk Klik of tik om tekst in te voeren. 

Soort traject ☒alternatieve vorm van onderwijs 

☐studie- en beroepskeuze 

☐voorbereiding op vervolgstap 

☒coachingstraject 

☐participatietraject 

☐zorgtraject jeugd/WMO 

☐algemene voorziening 

Doelgroep ☒ingeschreven studenten 

☐uitgeschreven jongeren 

☒VO 

☐MBO 

☒individueel 

☐groep 

voor jongeren van 12 tot 18 jaar die 

ingeschreven staan op een VO 

school in de gemeente Groningen 

Korte omschrijving 

 

De jongere wordt in Rebound vanuit het regulier onderwijs voor 
gemiddeld drie maanden geplaatst, omdat onderwijs op de eigen school 
tijdelijk niet goed is voor de jongere en de school. Na de periode in 
Rebound wordt de leerling idealiter teruggeplaatst op de eigen school. 

Duur Maximaal 3 maanden 

Wanneer Meer instroommomenten 

Meer informatie & aanmelden Informatie en aanmelden kan alleen door de VO school: 

OPDC VO Groningen Stad 050-3210540  info@opdcstadgroningen.nl  

Marinda Hagen m.hagen@o2g2.nl  

  

mailto:m.hagen@o2g2.nl
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Alternatieve onderwijstrajecten 

Praktijkleren 
Beschikbaar voor jongeren uit ☒RMC 01: Oost-Groningen 

☒RMC02: Noord-Groningen – Eemsmond 

☒RMC03: Centraal en Midden Groningen 

☒RMC07: Noord en Midden Drenthe 

☐anders, namelijk Klik of tik om tekst in te voeren. 

Soort traject ☒alternatieve vorm van onderwijs, bijvoorbeeld praktijkleren en gildes 

☐studie- en beroepskeuze 

☒voorbereiding op vervolgstap 

☒coachingstraject 

☒participatietraject 

☐zorgtraject jeugd/WMO 

☐algemene voorziening 

Doelgroep ☐ingeschreven studenten 

☒uitgeschreven jongeren 

☒VO 

☒MBO 

☒individueel 

☐groep 

Voor jongeren zonder 

startkwalificatie. 

Korte omschrijving 

 

Praktijkleren is voor mensen die (nog) geen mbo-diploma (BBL of BOL) 
op niveau 2 hebben behaald en graag met hun handen werken. Ook is 
het geschikt voor jongeren en speciale doelgroepen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. De coach die de jongeren begeleidt kijkt welke 
interesses de kandidaat heeft. Met het uitvoeren van opdrachten in de 
praktijk kunnen de kandidaten laten zien wat ze kunnen. Ze krijgen 
praktijkverklaringen uit het MBO, waardoor ze hun kansen op betaald 
werk vergroten. 

Duur Aantal maanden 

Wanneer flexibel 

Meer informatie &  aanmelden Aanmelding via praktijkleren@wiz.nl  

https://www.werkinzicht.nl/werkgevers/praktijkleren/  

 

  

mailto:praktijkleren@wiz.nl
https://www.werkinzicht.nl/werkgevers/praktijkleren/
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Route Rubicon 
Beschikbaar voor jongeren uit ☒RMC 01: Oost-Groningen 

☒RMC02: Noord-Groningen – Eemsmond 

☒RMC03: Centraal en Midden Groningen 

☐RMC07: Noord en Midden Drenthe 

☐anders, namelijk Klik of tik om tekst in te voeren. 

Soort traject ☒alternatieve vorm van onderwijs, bijvoorbeeld praktijkleren en gildes 

☐studie- en beroepskeuze 

☐voorbereiding op vervolgstap 

☐coachingstraject 

☐participatietraject 

☐zorgtraject jeugd/WMO 

☐algemene voorziening 

Doelgroep ☒ingeschreven studenten 

☒uitgeschreven jongeren 

☒VO 

☒MBO 

☐individueel 

☒groep 

voor jongeren vanaf 16 jaar t/m 27 

jaar 

Korte omschrijving 

 

Opleiding Servicemedewerker Breed voor jongeren vanaf 16 jaar die 
het in de reguliere setting niet halen. Jongeren hebben les in een klas 
van 11 leerlingen van een vaste docent op een locatie waar ze zowel de 
lessen kunnen volgen als de eerste stage kunnen lopen. Leren en 
persoonlijke ontwikkeling gaan hand in hand. 

Duur 2 jaar 

Wanneer September en soms februari 

Introom in Winschoten en Stadskanaal 

Meer informatie &  aanmelden Eerst wordt er gekeken of Route Rubicon een passend traject is. Voor 

VO-leerlingen is dit een taak van de doorstroombegeleider of 

leerplichtambtenaar. MBO-studenten kunnen hierover in gesprek met 

de SLB'er van hun locatie. Uitgeschreven jongeren kunnen terecht bij 

de leerplichtambtenaar (18-) of de RMC-consulent (18+) van de 

woongemeente. Is Route Rubicon een passend traject, dan doet de 

contactpersoon een verzoek voor een intake bij de meest passende 

locatie. 
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De Boeg 
Beschikbaar voor jongeren uit ☒RMC 01: Oost-Groningen 

☐RMC02: Noord-Groningen – Eemsmond 

☒RMC03: Centraal en Midden Groningen 

☐RMC07: Noord en Midden Drenthe 

☐anders, namelijk Klik of tik om tekst in te voeren. 

Soort traject ☒alternatieve vorm van onderwijs, bijvoorbeeld praktijkleren en gildes 

☐studie- en beroepskeuze 

☐voorbereiding op vervolgstap 

☐coachingstraject 

☐participatietraject 

☐zorgtraject jeugd/WMO 

☐algemene voorziening 

Doelgroep ☒ingeschreven studenten 

☒uitgeschreven jongeren 

☒VO 

☒MBO 

☐individueel 

☒groep 

voor jongeren vanaf 16 jaar t/m 27 

jaar 

Korte omschrijving 

 

Bij De Boeg op het Noorderpoort in Veendam kun je aan de slag met je 
hulpvraag én tegelijkertijd je startkwalificatie halen. Je volgt een 
opleiding van één of twee jaar. Daarna heb je je Entree-diploma 
assistent dienstverlener of MBO2-diploma servicemedewerker breed. 
Je volgt regulier onderwijs waar dat kan, en er worden uitzonderingen 
gemaakt in de vorm van maatwerk waar dat nodig is. De lokalen lijken 
op een gezellige huiskamer en er is ruimte voor ontspanning. 

Duur 1 jaar voor Entree en 2 jaar voor MBO2 

Wanneer September  

Meer informatie &  aanmelden Aanmelding via het RMC van de woongemeente  
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Leertrainingscentrum 
Beschikbaar voor jongeren uit ☒RMC 01: Oost-Groningen 

☐RMC02: Noord-Groningen – Eemsmond 

☐RMC03: Centraal en Midden Groningen 

☐RMC07: Noord en Midden Drenthe 

☐anders, namelijk Klik of tik om tekst in te voeren. 

Soort traject ☒alternatieve vorm van onderwijs, bijvoorbeeld praktijkleren en gildes 

☐studie- en beroepskeuze 

☐voorbereiding op vervolgstap 

☐coachingstraject 

☒participatietraject 

☒zorgtraject jeugd/WMO 

☐algemene voorziening 

Doelgroep ☐ingeschreven studenten 

☒uitgeschreven jongeren 

☐VO 

☒MBO 

☒individueel 

☐groep 

voor jongeren vanaf 16 jaar t/m 27 

jaar 

Korte omschrijving 

 

‘Talent’ is een kleinschalig bedrijf dat begeleiding/ coaching/ 
schooltrajecten/ trainingen sociale vaardigheden/ 
werkervaringsplaatsen en participatie trajecten biedt. 
Er wordt opvang geboden aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen 
met gedragsproblematiek (ASS, ADHS, hechtingsproblematiek, ODD). 
Deze kinderen/jongeren hebben veelal vroeg in hun leven 
beschadigingen opgelopen en beland steeds weer in een situatie die 
negatieve prikkels oproept.  
‘Talent’ biedt kinderen en jongeren die van school verwijderd zijn door 
onbegrepen gedrag en handelingsverlegenheid van school een passend 
zorg/onderwijsarrangement. Dit om te voorkomen dat een 
kind/jongere thuiszitter wordt. 
https://leertrainingcentrumtalent.nl/  

Duur Maatwerk 

Wanneer Gedurende het hele jaar 

Meer informatie &  aanmelden Via de leerplicht/ RMC Westerwolde.  

 

 

  

https://leertrainingcentrumtalent.nl/
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POM-traject Praktisch en Op Maat Groningen 
Beschikbaar voor jongeren uit ☒RMC 01: Oost-Groningen 

☒RMC02: Noord-Groningen – Eemsmond 

☒RMC03: Centraal en Midden Groningen 

☒RMC07: Noord en Midden Drenthe 

☐anders, namelijk Klik of tik om tekst in te voeren. 

Soort traject ☒alternatieve vorm van onderwijs, bijvoorbeeld praktijkleren en gildes 

☐studie- en beroepskeuze 

☐voorbereiding op vervolgstap 

☐coachingstraject 

☐participatietraject 

☐zorgtraject jeugd/WMO 

☐algemene voorziening 

Doelgroep ☒ingeschreven studenten 

☒uitgeschreven jongeren 

☐VO 

☒MBO 

☒individueel 

☐groep 

Maatwerkprogramma MBO voor 

jongeren en jongvolwassenen van 

16 tot 24 jaar 

Korte omschrijving 

 

In een kleinschalige en veilige setting (11 personen) met veel 
persoonlijke aandacht, volgen de studenten de MBO opleiding 
Servicemedewerker niveau 2.  POM is een samenwerkingsverband 
tussen Noorderpoort, Cosis en woonwinkel Kruit & Kramer. De 
studenten volgen op hun eigen tempo theorielessen in het pand van 
Kruit & Kramer, het vak burgerschap wordt klassikaal aangeboden. 
Daarnaast lopen ze 20 uur per week stage, bij Kruit & Kramer of een 
ander bedrijf in de buurt. 

Duur 1 schooljaar of langer 

Wanneer flexibel 

Meer informatie &  aanmelden Anna Burmann, agg.burmann@noorderpoort.nl   

088-2309021/ 06 25681130 

Aanmelden via https://noorderpoort.nl/voor-bedrijven/praktijkleren    

 

  

mailto:agg.burmann@noorderpoort.nl
https://noorderpoort.nl/voor-bedrijven/praktijkleren
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Noorderpoort Leerbedrijf voor kwetsbare studenten 
Beschikbaar voor jongeren uit 

 

☒RMC 01: Oost-Groningen 

☒RMC02: Noord-Groningen – Eemsmond 

☒RMC03: Centraal en Midden Groningen 

☒RMC07: Noord en Midden Drenthe 

☐anders, namelijk Klik of tik om tekst in te voeren. 

Soort traject ☒alternatieve vorm van onderwijs 

☐studie- en beroepskeuze 

☐voorbereiding op vervolgstap 

☐coachingstraject 

☐participatietraject 

☐zorgtraject jeugd/WMO 

☐algemene voorziening 

Doelgroep ☒ingeschreven studenten 

☐uitgeschreven jongeren 

☐VO 

☒MBO 

☒individueel 

☒groep 

voor jongeren van 16 tot 30 jaar 

Korte omschrijving 

 

Dit traject is bedoeld voor studenten die hun talenten willen ontdekken, 
ontwikkelen en inzetten. Er worden werkervaringsplekken gecreëerd 
binnen de locatie Noorderpoort, Gezondheidszorg en Welzijn voor 
Service Medewerker Breed- en Helpende Zorg en Welzijn-studenten, 
zodat er succeservaringen opgedaan kunnen worden in een veilige 
omgeving.  

Duur 2 jaar 

Wanneer september en februari 

Meer informatie & aanmelden g.hoxhaj@noorderpoort.nl  06 25681740 

 

  

mailto:g.hoxhaj@noorderpoort.nl
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Terra Start 
Beschikbaar voor jongeren uit 

 
☒RMC 01: Oost-Groningen 

☒RMC02: Noord-Groningen – Eemsmond 

☒RMC03: Centraal en Midden Groningen 

☒RMC07: Noord en Midden Drenthe 

☐anders, namelijk Gemeente Groningen 

Soort traject ☒alternatieve vorm van onderwijs 

☐studie- en beroepskeuze 

☐voorbereiding op vervolgstap 

☐coachingstraject 

☐participatietraject 

☐zorgtraject jeugd/WMO 

☐algemene voorziening 

Doelgroep ☐ingeschreven studenten 

☒uitgeschreven jongeren 

☒VO 

☒MBO 

☐individueel 

☒groep 

jongeren 16 t/m 23 jaar 

Korte omschrijving 

 

Terra Start biedt een combinatie van leren en werken voor mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt in de sectoren Groen, Bloem, Agrarisch 

of Teelt. In een kleine groep volg je een vakgerichte opleiding, 1 dag per 

week. Het onderwijs vindt plaats op locatie, bijvoorbeeld op een 

boerderij. De opleiding is vakgericht (geen rekenen en taal) en op maat. 

Samen met een jobcoach ga je dan op zoek naar een passende werkplek. 

Doel is duurzaam werk, schakeling naar onderwijs of dagbesteding.  

Duur variabel 

Wanneer diverse startmomenten 

Meer informatie & aanmelden www.terrastart.nl   

050-3682390/06-23963869 

 

  

http://www.terrastart.nl/
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Culinaire Vakschool  
Beschikbaar voor jongeren uit 

 
☒RMC 01: Oost-Groningen 

☒RMC02: Noord-Groningen – Eemsmond 

☒RMC03: Centraal en Midden Groningen 

☒RMC07: Noord en Midden Drenthe 

☐anders, namelijk Gemeente Groningen 

Soort traject ☒alternatieve vorm van onderwijs 

☐studie- en beroepskeuze 

☐voorbereiding op vervolgstap 

☐coachingstraject 

☐participatietraject 

☐zorgtraject jeugd/WMO 

☐algemene voorziening 

Doelgroep ☐ingeschreven studenten 

☒uitgeschreven jongeren 

☐VO 

☒MBO 

☐individueel 

☒groep 

 

Korte omschrijving Op de Culinaire Vakschool word je in korte tijd en een kleine groep 

opgeleid tot kok. Onder begeleiding van ervaren professionals leer je in 

tien weken tijd de volledige basis van het horecavak. Daarna loop je 10 

weken stage bij een horecazaak in de provincie Groningen. Aan het einde 

van deze periode ontvang je een diploma. Daarnaast bieden we 

studenten die dat willen de kans om het diploma SVH (Stichting 

Vakbekwaamheid Horeca) op niveau 1, 2 en 3 te behalen. 

Duur 20 weken 

Wanneer Meerdere momenten per jaar 

Meer informatie & aanmelden www.culinairevakschool.nl 050-2110487 

 

Aanmelden via de contactpersoon bij de gemeente 

  

http://www.culinairevakschool.nl/
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REA College Talentexpeditie Groningen 
Beschikbaar voor jongeren 

uit 

☒RMC 01: Oost-Groningen 

☒RMC02: Noord-Groningen – Eemsmond 

☒RMC03: Centraal en Midden Groningen 

☒RMC07: Noord en Midden Drenthe 

☐anders, namelijk Klik of tik om tekst in te voeren. 

Soort traject ☐alternatieve vorm van onderwijs, bijvoorbeeld praktijkleren en gildes 

☒studie- en beroepskeuze 

☒voorbereiding op vervolgstap 

☐coachingstraject 

☐participatietraject 

☐zorgtraject jeugd/WMO 

☒algemene voorziening 

Doelgroep ☐ingeschreven studenten 

☒uitgeschreven jongeren 

☒VO 

☒MBO 

☒individueel 

☒groep 

voor jongeren 16 t/m 23 jaar. 

Korte omschrijving 

 

De TalentenExpeditie is een intensief programma van acht weken, 
waarvan je een deel in groepsverband en een deel individueel doorloopt. 
Tijdens de TalentenExpeditie ontdek je niet alleen wat je leuk vindt en 
welke vaardigheden je al goed beheerst. Je komt er ook achter wat je nog 
moet doen of leren om de juiste opleidings- en beroepskeuze te kunnen 
maken. 

Duur 8 weken 

Wanneer flexibel 

Meer informatie &  

aanmelden 

https://www.reacollegenederland.nl/fileadmin/user_upload/documents/Fo

lders/16003REA-Folder_Talentenexpeditie_A5_LR.pdf  

info@reacollege.nl 

 

Lianda van Velzen, arbeidsdeskundige 06-51860017 

 

  

https://www.reacollegenederland.nl/fileadmin/user_upload/documents/Folders/16003REA-Folder_Talentenexpeditie_A5_LR.pdf
https://www.reacollegenederland.nl/fileadmin/user_upload/documents/Folders/16003REA-Folder_Talentenexpeditie_A5_LR.pdf
mailto:info@reacollege.nl
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REA College Topklas in Groningen 
Beschikbaar voor jongeren 

uit 

☒RMC 01: Oost-Groningen 

☒RMC02: Noord-Groningen – Eemsmond 

☒RMC03: Centraal en Midden Groningen 

☒RMC07: Noord en Midden Drenthe 

☐anders, namelijk Klik of tik om tekst in te voeren. 

Soort traject ☒alternatieve vorm van onderwijs, bijvoorbeeld praktijkleren en gildes 

☒studie- en beroepskeuze 

☒voorbereiding op vervolgstap 

☐coachingstraject 

☐participatietraject 

☐zorgtraject jeugd/WMO 

☐algemene voorziening 

Doelgroep ☒ingeschreven studenten 

☐uitgeschreven jongeren 

☒VO 

☒MBO 

☒individueel 

☒groep 

voor jongeren die nog geen 18 jaar zijn. 

Korte omschrijving 

 

Topklas is een schakeljaar tussen VO, VSO en MBO en de 
beroepsopleiding van je keuze. Je leert tijdens dit maatwerktraject de 
basisvaardigheden voor je toekomstige opleiding en je kunt wennen aan 
beroepsonderwijs. Je blijft vaak een deel van de lessen volgen op je school 
van inschrijving, daarnaast krijg je les bij het REA College. Er is veel 
aandacht voor beroepsoriëntatie. 

Duur 1 schooljaar 

Wanneer september 

Meer informatie &  

aanmelden 

Aanmelding via de huidige school 

https://www.reacollegenederland.nl/fileadmin/user_upload/documents/Fo

lders/16004REA-Folder_Topklas_A5_LR.pdf  

Lianda van Velzen, arbeidsdeskundige  06-51860017 

 

 

 

  

https://www.reacollegenederland.nl/fileadmin/user_upload/documents/Folders/16004REA-Folder_Topklas_A5_LR.pdf
https://www.reacollegenederland.nl/fileadmin/user_upload/documents/Folders/16004REA-Folder_Topklas_A5_LR.pdf
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Gildes 

Gildeleren is een leermodel voor mbo studenten die een niet reguliere stage volgen. Gildeleren gaat terug naar 

het vanouds succesvolle ‘ meester-gezel-model’. Dit betekent dat het onderwijs volledig plaatsvindt in de 

praktijkinstelling. Leerlingen volgen hun onderwijs niet op school, maar krijgen les van de docenten binnen de 

muren van de werklocatie. Werkbegeleiders en docenten dragen samen de zorg voor het beoordelen van 

studenten, 5 dagen per week leren de studenten in de praktijk. In het noorden hebben we diverse vormen van 

gildeleren. Hieronder staan de gildeleer vormen, waarbij ook het theorie gedeelte is ingericht op de 

werkplaats. 

l’Etitudié Gilde in Groningen 
Beschikbaar voor jongeren uit 

 

 

☒RMC 01: Oost-Groningen 

☒RMC02: Noord-Groningen – Eemsmond 

☒RMC03: Centraal en Midden Groningen 

☒RMC07: Noord en Midden Drenthe 

☐anders, namelijk Klik of tik om tekst in te voeren. 

Soort traject ☒alternatieve vorm van onderwijs 

☐studie- en beroepskeuze 

☐voorbereiding op vervolgstap 

☐coachingstraject 

☐participatietraject 

☐zorgtraject jeugd/WMO 

☐algemene voorziening 

Doelgroep ☒ingeschreven studenten 

☒uitgeschreven jongeren 

☐VO 

☒MBO 

☐individueel 

☒groep 

voor jongeren vanaf 16 jaar 

Korte omschrijving 

 

Restaurant l'Eetudié is het leerbedrijf van de Entree-opleiding Horeca 
van het Alfa College. Bij l'Eetudié krijgen de studenten veel aandacht en 
werken ze in de beschermde en tegelijkertijd dynamische leeromgeving 
van het Floreshuis in Groningen.  
Een betrokken team van docenten runt samen met vrijwilligers en 
studenten het restaurant, dat plaats biedt aan 25 personen. 

Duur 1 jaar 

Wanneer september 

Meer informatie & aanmelden Ada Guerrero-Guerrero  

 a.guerreroguerrero@alfa-college.nl  06-53706040 

 

  

mailto:a.guerreroguerrero@alfa-college.nl
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Zernike Gilde in Groningen 
Beschikbaar voor jongeren uit 

 
☒RMC 01: Oost-Groningen 

☒RMC02: Noord-Groningen – Eemsmond 

☒RMC03: Centraal en Midden Groningen 

☒RMC07: Noord en Midden Drenthe 

☐anders, namelijk Klik of tik om tekst in te voeren. 

Soort traject ☒alternatieve vorm van onderwijs 

☐studie- en beroepskeuze 

☐voorbereiding op vervolgstap 

☐coachingstraject 

☐participatietraject 

☐zorgtraject jeugd/WMO 

☐algemene voorziening 

Doelgroep ☒ingeschreven studenten 

☐uitgeschreven jongeren 

☐VO 

☒MBO 

☒individueel 

☒groep 

voor jongeren vanaf 16 jaar 

Korte omschrijving 

 

Met deze opleiding haal je je niveau 1 diploma door te leren en werken 

binnen het Zernike complex van de Hanzehogeschool. Je bent gekoppeld 

aan een schoonmaak- en cateringbedrijf en krijgt lessen op locatie. 

Duur 1 jaar 

Wanneer september en februari 

Meer informatie & aanmelden Willem Drenth  

w.drenth@alfa-college.nl   06-10938283 

 

  

mailto:w.drenth@alfa-college.nl
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Nieuw Woelwijck Gilde in Sappemeer 
Beschikbaar voor jongeren uit 

 
☒RMC 01: Oost-Groningen 

☒RMC02: Noord-Groningen – Eemsmond 

☒RMC03: Centraal en Midden Groningen 

☒RMC07: Noord en Midden Drenthe 

☐anders, namelijk Klik of tik om tekst in te voeren. 

Soort traject ☒alternatieve vorm van onderwijs 

☐studie- en beroepskeuze 

☐voorbereiding op vervolgstap 

☐coachingstraject 

☐participatietraject 

☐zorgtraject jeugd/WMO 

☐algemene voorziening 

Doelgroep ☒ingeschreven studenten 

☒uitgeschreven jongeren 

☒VO 

☒MBO 

☒individueel 

☒groep 

voor jongeren van 16 tot 24 jaar 

Korte omschrijving 

 

De studenten van de opleidingen Persoonlijk Begeleider Specifieke 
Doelgroepen, Gehandicaptenzorg (niveau 4) en van de opleiding 
Verpleegkunde (niveau 4) worden opgeleid volgens het meester-gezel-
principe. De student wordt gedurende het laatste jaar of de laatste 2 
jaren van zijn opleiding volledig en intensief begeleid in de praktijk.  
De theorielessen vinden plaats in Nieuw Woelwijck en worden verzorgd 
door zowel eigen docenten als door docenten van Noorderpoort. De 
docenten van Noorderpoort zijn op locatie aanwezig en geven daar niet 
alleen les, maar bieden ook ondersteuning aan de leerlingen en 
werkbegeleiders in de praktijk.  

Duur 1 of 2 jaar 

Wanneer periodiek  

Meer informatie & aanmelden https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gehandicapten-en-

chronisch-zieken/programmas/project-detail/gewoon-bijzonder-

nationaal-programma-gehandicapten/nieuw-woelwijck-gilde/   

 

Meer informatie bij M.J. Ubels-Truin  m.ubels@nieuwwoelwijck.nl  

 

Aanmelden bij stage@nieuwwoelwijck.nl  o598-399899 

 

  

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gehandicapten-en-chronisch-zieken/programmas/project-detail/gewoon-bijzonder-nationaal-programma-gehandicapten/nieuw-woelwijck-gilde/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gehandicapten-en-chronisch-zieken/programmas/project-detail/gewoon-bijzonder-nationaal-programma-gehandicapten/nieuw-woelwijck-gilde/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gehandicapten-en-chronisch-zieken/programmas/project-detail/gewoon-bijzonder-nationaal-programma-gehandicapten/nieuw-woelwijck-gilde/
mailto:m.ubels@nieuwwoelwijck.nl
mailto:stage@nieuwwoelwijck.nl
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Wijkgilde de Es in Groningen 
Beschikbaar voor jongeren uit 

 
☒RMC 01: Oost-Groningen 

☒RMC02: Noord-Groningen – Eemsmond 

☒RMC03: Centraal en Midden Groningen 

☒RMC07: Noord en Midden Drenthe 

☐anders, namelijk Klik of tik om tekst in te voeren. 

Soort traject ☒alternatieve vorm van onderwijs 

☐studie- en beroepskeuze 

☐voorbereiding op vervolgstap 

☐coachingstraject 

☐participatietraject 

☐zorgtraject jeugd/WMO 

☐algemene voorziening 

Doelgroep ☒ingeschreven studenten 

☒uitgeschreven jongeren 

☒VO 

☒MBO 

☐individueel 

☒groep 

voor jongeren van 16 tot 24 jaar 

Korte omschrijving 

 

Je volgt de Entree Opleiding Assistent Dienstverlening & Zorg van het 
Alfa College in woonzorgcentrum De Es van ZINN in Groningen. De 
opleiding duurt in principe een jaar. Je loopt in blokken van ± 10 weken 
stage bij de facilitaire afdeling van zorgcentrum De Es, een huiskamer in 
De Es, het restaurant, de keuken, woongroepen en je assisteert  in de 
Buurthuiskamer bij de dagopvang. Bij mensen in de wijken Selwerd, 
Paddepoel en Tuinwijk verricht je huishoudelijke werkzaamheden zoals 
afwassen, stofzuigen, ramen lappen en bed opmaken. Maar ook 
activiteiten als een spelletje spelen, een maaltijd voorbereiden, samen 
boodschappen doen of de hond uitlaten horen erbij.  De lessen en 
opdrachten gaan over schoonmaak, maar ook over de omgang met 
ouderen en het helpen bij activiteiten. 
Het Leerhome van het Wijkgilde is beneden in woonzorgcentrum De Es. 
Hier krijg je les en begin en eindig je elke dag. Je krijgt coaching op de 
werkvloer van docenten van het Alfa College en van werknemers van 
ZINN. 

Duur 1 jaar 

Wanneer september 

Meer informatie & aanmelden Hanneke Wierenga  

06 33608314, h.wierenga@zinnzorg.nl  

 

Carla  Boersema  

06 12345182 cjm.boersema@alfa-college.nl  

 

  

mailto:h.wierenga@zinnzorg.nl
mailto:cjm.boersema@alfa-college.nl
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UMCG Noorderpoort Gilde in Groningen 
Beschikbaar voor jongeren uit 

 
☒RMC 01: Oost-Groningen 

☒RMC02: Noord-Groningen – Eemsmond 

☒RMC03: Centraal en Midden Groningen 

☒RMC07: Noord en Midden Drenthe 

☐anders, namelijk Klik of tik om tekst in te voeren. 

Soort traject ☒alternatieve vorm van onderwijs 

☐studie- en beroepskeuze 

☐voorbereiding op vervolgstap 

☐coachingstraject 

☐participatietraject 

☐zorgtraject jeugd/WMO 

☐algemene voorziening 

Doelgroep ☒ingeschreven studenten 

☒uitgeschreven jongeren 

☒VO 

☒MBO 

☐individueel 

☒groep 

voor jongeren van 16 tot 24 jaar 

Korte omschrijving 

 

In het gilde leer je het vak in de praktijk; je gaat niet naar een 
schoolgebouw maar je leert op de werkvloer. In het UMCG gaat de 
jongere aan de slag met zowel de praktijk- als theorielessen voor de BOL 
ENTREE opleiding Assistent Horeca, Dienstverlening & Facilitair en 
Logistiek. 
De werkzaamheden bestaan uit taken in ondersteuning van het 
personeelsrestaurant, catering, transport en logistiek, schoonmaak, 
onderhoud van terrein en groen. 

Duur 1 of 2 jaar 

Wanneer periodiek  

Meer informatie & aanmelden jg.klijn@noordperpoort.nl  06-14364656,  

mjkromkes@noorderpoort.nl  06-22483745 

 

  

mailto:jg.klijn@noordperpoort.nl
mailto:mjkromkes@noorderpoort.nl
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UMCG Alfa College Gilde in Groningen 
Beschikbaar voor jongeren uit 

 
☒RMC 01: Oost-Groningen 

☒RMC02: Noord-Groningen – Eemsmond 

☒RMC03: Centraal en Midden Groningen 

☒RMC07: Noord en Midden Drenthe 

☐anders, namelijk Klik of tik om tekst in te voeren. 

Soort traject ☒alternatieve vorm van onderwijs 

☐studie- en beroepskeuze 

☐voorbereiding op vervolgstap 

☐coachingstraject 

☐participatietraject 

☐zorgtraject jeugd/WMO 

☐algemene voorziening 

Doelgroep ☒ingeschreven studenten 

☒uitgeschreven jongeren 

☒VO 

☒MBO 

☐individueel 

☒groep 

voor jongeren van 16 tot 24 jaar 

Korte omschrijving 

 

In het gilde leer je het vak in de praktijk. In het UMCG ga je aan de slag 
met zowel de praktijk- als theorielessen voor de opleiding Helpende zorg 
en welzijn niveau 2. Je krijgt les van verschillende docenten en 
zorgprofessionals. 

Duur 2 jaar, tweede jaar in het UMCG 

Wanneer september 

Meer informatie & aanmelden s.doldersum@alfa-college.nl 

088-3341618, 06-13542237 

  

mailto:s.doldersum@alfa-college.nl
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Trajecten gericht op werk en participatie 

Afeer Werkbedrijf 
Beschikbaar voor jongeren uit ☒RMC 01: Oost-Groningen 

☐RMC02: Noord-Groningen – Eemsmond 

☐RMC03: Centraal en Midden Groningen 

☐RMC07: Noord en Midden Drenthe 

☒anders, namelijk inwoners van Oldambt, Pekela en Westerwolde 

Soort traject ☐alternatieve vorm van onderwijs, bijvoorbeeld praktijkleren en gildes 

☐studie- en beroepskeuze 

☐voorbereiding op vervolgstap 

☐coachingstraject 

☒participatietraject 

☐zorgtraject jeugd/WMO 

☐algemene voorziening 

Doelgroep ☐ingeschreven studenten 

☒uitgeschreven jongeren 

☐VO 

☐MBO 

☒individueel 

☐groep 

voor jongeren vanaf 16 jaar t/m 27 

jaar 

Korte omschrijving 

 

Een passende baan vinden is niet voor iedereen altijd even makkelijk. 
Afeer is er voor iedereen in de gemeente Oldambt, Pekela en 
Westerwolde die een beroep doen op de Participatiewet. Wie ben jij? 
Waar krijg jij energie van? Waar ligt jou talent?  
Je gaat op zoek naar werk van waarde. Een baan die waarde toevoegt 
aan jou leven en aan het bedrijf waar je komt te werken. Soms moet je 
dan eerst nog wat (bij)leren, je verder ontplooien en soms heb je enkel 
dat laatste zetje nodig om (weer) aan het werk te gaan. Samen met jou 
wordt er gekeken naar wat nodig is. 

Duur Maatwerk 

Wanneer Gedurende het hele jaar 

Meer informatie &  aanmelden Via de jongerenwerkcoach van Afeer, die aan jou gemeente is 

gekoppeld.  
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Blauwe stad Winschoten 
Beschikbaar voor jongeren uit Beschikbaar voor jongeren uit 

☒RMC 01: Oost-Groningen 

☐RMC02: Noord-Groningen – Eemsmond 

☐RMC03: Centraal en Midden Groningen 

☐RMC07: Noord en Midden Drenthe 

☐anders, namelijk Gemeente Groningen 

Soort traject ☐alternatieve vorm van onderwijs 

☐studie- en beroepskeuze 

☐voorbereiding op vervolgstap 

☐coachingstraject 

☒participatietraject 

☐zorgtraject jeugd/WMO 

☐algemene voorziening 

Doelgroep ☐ingeschreven studenten 

☒uitgeschreven jongeren 

☐VO 

☐MBO 

☒individueel 

☒groep 

Jongeren en jongvolwassenen van 

16 t/m 27 jaar 

Korte omschrijving 

 

Xpeditie Blauwestad is Marc van Zanten samen met een team van co-

werkers vanuit de sociale dienst, reclassering en groen opleidingen. De 

mensen die bij hem komen, zijn vaak mensen met een uitkering, drop-

outs, jongeren die hun plek nog niet hebben gevonden in de 

maatschappij. 

Marc neemt ze mee en gaat gewoon aan het werk: grasmaaien, 

onderhoud van bomen, schilderen, de boot schoonmaken, stranden 

opruimen. Die aanpak geeft mensen letterlijk de ruimte en helpt ze om 

hun plek weer te vinden, in de richting waar ze zelf graag ruimte willen 

ervaren. 

Duur Maatwerk en in overleg 

Wanneer flexibel 

Meer informatie & aanmelden m.van.zanten@blauwestad.nl Mark van Zanten 

Voor aanmelding afstemming met RMC regio 01 
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Zorg trajecten  

Jongeren aan Zet 
Beschikbaar voor jongeren uit ☒RMC 01: Oost-Groningen 

☐RMC02: Noord-Groningen – Eemsmond 

☐RMC03: Centraal en Midden Groningen 

☐RMC07: Noord en Midden Drenthe 

☐anders, namelijk Klik of tik om tekst in te voeren. 

Soort traject ☐alternatieve vorm van onderwijs, bijvoorbeeld praktijkleren en gildes 

☐studie- en beroepskeuze 

☒voorbereiding op vervolgstap 

☒coachingstraject 

☐participatietraject 

☒zorgtraject jeugd/WMO 

☐algemene voorziening 

Doelgroep ☐ingeschreven studenten 

☒uitgeschreven jongeren 

☒VO 

☒MBO 

☒individueel 

☐groep 

voor jongeren vanaf 16 jaar t/m 27 

jaar 

Korte omschrijving 

 

JAZ is een traject voor jongeren mee die vallen in de doelgroep 
‘zorgwekkende zorgmijders’. Zij komen veelal uit gezinnen met 
meervoudige en complexe problematiek, hebben psychiatrische en 
financiële problemen en hebben op het moment van aanmelden geen 
perspectief op opleiding of werk.  
In dit programma wordt een sluitend keten van behandeling en 
begeleiding geboden, waarbij Molendrift, met kennis van diagnose en 
behandelen van jongeren met psychische problemen, nauw 
samenwerkt met instellingen als MEE die kennis hebben rond het 
begeleiden van deze doelgroep naar wonen, werk en opleiding. 

Duur Maatwerk 

Wanneer Gedurende het hele jaar 

Meer informatie &  aanmelden Via RMC Oldambt  en alleen in afstemming met Molendrift en MEE;  

via Liesbeth Wassenaar liesbeth.wassenaar@gemeente-oldambt.nl en 

Nienke Woldhuis  nienke.woldhuis@gemeente-oldambt.nl  

 

  

mailto:liesbeth.wassenaar@gemeente-oldambt.nl
mailto:nienke.woldhuis@gemeente-oldambt.nl
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MEEdia in Winschoten 
Beschikbaar voor jongeren uit ☒RMC 01: Oost-Groningen 

☐RMC02: Noord-Groningen – Eemsmond 

☐RMC03: Centraal en Midden Groningen 

☐RMC07: Noord en Midden Drenthe 

☐anders, namelijk Klik of tik om tekst in te voeren. 

Soort traject ☐alternatieve vorm van onderwijs, bijvoorbeeld praktijkleren en gildes 

☐studie- en beroepskeuze 

☐voorbereiding op vervolgstap 

☐coachingstraject 

☐participatietraject 

☒zorgtraject jeugd/WMO 

☐algemene voorziening 

Doelgroep ☐ingeschreven studenten 

☒uitgeschreven jongeren 

☐VO 

☐MBO 

☒individueel 

☐groep 

Jongeren en jongvolwassenen 16 

t/m 23 jr. met verstandelijke 

beperking 

Korte omschrijving 

 

Werkplaats in ICT en Fashion in Winschoten. Op de werkplaats ICT & 
Multimedia draait alles om computers en multimedia apparaten. 
Oude computers halen we uit elkaar en van binnen maken we ze netjes 
schoon en stofvrij. Daarna vervangen we de kapotte onderdelen en 
zorgen ervoor dat alles weer goed werkt. 
Ook bouwen we nieuwe computers van losse onderdelen. Als de 
onderdelen goed zijn aangesloten, zullen we de computers installeren 
met software. 
Het doel is doorstromen naar onderwijs of arbeid. 

Duur maatwerk 

Wanneer flexibel 

Meer informatie &  aanmelden Contactpersoon RMC trajectbegeleider  
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Horizon begeleiding in Groningen 
Beschikbaar voor jongeren uit Beschikbaar voor jongeren uit 

☒RMC 01: Oost-Groningen 

☒RMC02: Noord-Groningen – Eemsmond 

☒RMC03: Centraal en Midden Groningen 

☒RMC07: Noord en Midden Drenthe 

☐anders, namelijk Gemeente Groningen 

Soort traject ☒alternatieve vorm van onderwijs 

☐studie- en beroepskeuze 

☐voorbereiding op vervolgstap 

☐coachingstraject 

☐participatietraject 

☒zorgtraject jeugd/WMO 

☒algemene voorziening 

Doelgroep ☒ingeschreven studenten 

☐uitgeschreven jongeren 

☒VO 

☐MBO 

☒individueel 

☒groep 

6 t/m 27 jaar 

Korte omschrijving 

 

Horizon is voor jongeren en (jong)volwassenen die door een autisme 

spectrum stoornis (ASS), angststoornis of daarmee vergelijkbare 

psychiatrische problematiek problemen ondervinden in de ontwikkeling 

van zelfredzaamheid op vaak meerdere levensgebieden.  Er worden 

verschillende trajecten aangeboden, o.a. educatie. 

Wanneer er sprake is van (dreigend) langdurig schooluitval en/of 

(dreigend) sociaal isolement, kan educatie (TEO = traject educatieve 

ontwikkeling) een goede vorm van begeleiding zijn. We kijken, samen 

met school, welke modules het beste bij de jongere passen. Ons doel is 

dat de jongere weer aansluiting krijgt bij het reguliere onderwijs. 

Educatie wordt op niveau van onderwijs geboden en op maat gegeven. In 

een groep als het kan, individueel als dat beter is. 

Duur op maat 

Wanneer flexibel 

Meer informatie & aanmelden  www.horizonbegeleiding.nl 

050-2081065 

 

http://www.horizonbegeleiding.nl/
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Studio JOB in Odoorn 
Beschikbaar voor jongeren uit Beschikbaar voor jongeren uit 

☒RMC 01: Oost-Groningen 

☐RMC02: Noord-Groningen – Eemsmond 

☐RMC03: Centraal en Midden Groningen 

☐RMC07: Noord en Midden Drenthe 

☐anders, namelijk Gemeente Groningen 

Soort traject ☐alternatieve vorm van onderwijs 

☐studie- en beroepskeuze 

☒voorbereiding op vervolgstap 

☐coachingstraject 

☐participatietraject 

☒zorgtraject jeugd/WMO 

☐algemene voorziening 

Doelgroep ☐ingeschreven studenten 

☒uitgeschreven jongeren 

☒VO 

☒MBO 

☒individueel 

☒groep 

Jongeren en jongvolwassenen van 

16 t/m 27 jaar 

Korte omschrijving 

 

Voor iedereen een passend ontwikkeltraject. Studio JOB Odoorn 

begeleidt, in samenwerking met scholen en/of gemeente(n), jongeren en 

(jong)volwassenen met een hulpvraag. We helpen ze op weg naar 

zelfredzaamheid in onze maatschappij. 

 

De naam Studio JOB Odoorn is met zorg gekozen. Studio staat voor een 

kleine werkplaats of atelier, maar is ook het synoniem van een kleinere 

woning. JOB staat voor Jongeren Onder Begeleiding en is de Engelse 

vertaling van het woord werk. Gelegen in een oorspronkelijk 

fabriekspand te Odoorn, bieden wij jongeren en (jong)volwassenen met 

een hulpvraag een plek waar zij onder begeleiding hun talenten kunnen 

ontdekken en ontwikkelen. Deze begeleiding kan zowel individueel als in 

groepsverband, en mag van lange of korte duur zijn. 

Duur maatwerk 

Wanneer flexibel 

Meer informatie & aanmelden Henk Robben, Joke Bult  info@studio-job-odoorn.nl  

https://www.studio-job-odoorn.nl/ 

Voor aanmelding afstemming met RMC regio 01 

 

  

mailto:info@studio-job-odoorn.nl
https://www.studio-job-odoorn.nl/
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Terug naar School (TNS) met Traject 78 
Beschikbaar voor jongeren uit 

 
☒RMC 01: Oost-Groningen 

☐RMC02: Noord-Groningen – Eemsmond 

☐RMC03: Centraal en Midden Groningen 

☐RMC07: Noord en Midden Drenthe 

☐anders, namelijk Gemeente Groningen 

Soort traject ☐alternatieve vorm van onderwijs 

☐studie- en beroepskeuze 

☐voorbereiding op vervolgstap 

☐coachingstraject 

☐participatietraject 

☒zorgtraject jeugd/WMO 

☐algemene voorziening 

Doelgroep ☒ingeschreven studenten 

☒uitgeschreven jongeren 

☒VO 

☒MBO 

☒individueel 

☐groep 

Voor kinderen en jongeren van alle 

leeftijden en niveaus. 

Korte omschrijving 

 

Terug Naar School (TNS) met Traject 78 helpt kinderen en jongeren weer 

naar school, omdat ze leerplichtig zijn. Maar vooral omdat ze met 

diploma meer kans hebben op werk wat bij hun talenten past. De meeste 

‘thuiszitters’ willen best wel leren, ze hebben alleen een zetje in de goede 

richting nodig. Thuiszitten is meestal geen kwestie van onwil, maar van 

onmacht. Kinderen en jongeren lopen vast, voelen zich onbegrepen, 

missen de verbinding en haken af. Voor ouders kan het een hele 

uitdaging zijn om hun kind op een passende manier te stimuleren. Tegen 

de tijd dat de leerplichtambtenaar dreigt met een proces-verbaal, heeft 

school al zo’n negatieve lading gekregen, dat dit eerder averechts werkt. 

TNS met traject 78 biedt dan een (laatste) kans om de situatie positief te 

keren. 

Duur maatwerk 

Wanneer flexibel 

Meer informatie & aanmelden Voor informatie kijk op de website: https://www.cosis.nu/alles-over-

cosis/locaties/terug-naar-school-tns-met-traject-78  

 

Aanmeldingen via woongemeente via het CJG of casusregisseurs. 

 

https://www.cosis.nu/alles-over-cosis/locaties/terug-naar-school-tns-met-traject-78
https://www.cosis.nu/alles-over-cosis/locaties/terug-naar-school-tns-met-traject-78

