
5 x op do.
13:30-15 uur

Startdatum:
6 september

4x op vr.
13:30-15 uur

Startdatum:
2 november

4x op ma.
13:30-15 uur

Startdatum:
7 januari

Woensdag 
23 januari

Tijd:
13:30-15 uur

4 x op ma.
13:30-15 uur

Startdatum:
1 oktober

6x op do.
15:30-18 uur

Startdatum:
15 november

Kerstdiner:
Vrijdag 21 
december

2x op di. 
13:30-15 uur

Startdatum:
8 januari

6x op vr.
13:30-15 uur

Startdatum:
1 februari

11x op woe.
13:15-15 uur

Startdatum:
3 oktober

Uitvoering: 
19 december

6x op do.
13:30-15 uur

Startdatum:
15 november

Do. 10 &
vr. 11 januari

Tijd:
13:15-15 uur

4x op woe.
13:30-15 uur

Startdatum:
6 februari

5 x op do.
13:30-15 uur

Startdatum:
11 oktober

Dinsdag 
29 januari

Tijd:
13:30-15 uur

4x op do.
13:30-15 uur

Startdatum:
7 februari

2x op woe.
13:30-15 uur

Startdatum:
6 maart

Sport & Voeding
Docenten: Carmen & Leonie

Omgaan met geld
Docent: Martijn Kwaaitaal

Landschap & Natuur
Docent: Dirk Osinga

EHBO & Veiligheid 
Docent: David Borghouts

Hondencursus
Docent: John Huiberts

Kookles & kerstdiner
Docent: Renáta Horenová

Veilig omgaan met internet
Docent: Eveline Vogelsang

Positief omgaan met elkaar
Docent: Sandra Mellema

Toneel
Docent: Hans Schenkels

Heel Holland Bakt
Docent: Renáta Horenová

Zuivelcursus
Docent: Marije Graeff

Koeiencursus
Docent: Rianna Groot

Sport & Voeding
Docenten: Carmen & Leonie

EHBO & Veiligheid 
Docent: David Borghouts

Tekenen
Docent: Sanne Beemsterboer

Vogelcursus
Docent: Dook Vlugt

We gaan met elkaar sporten en 
je krijgt theorie over gezonde 
voeding. Zo kun je zelf ervaren dat 
lekker bewegen en gezond eten 
energie geeft aan lichaam én geest.

Je leert omgaan met budgetten en 
het netjes houden van je admini
stratie. Zo krijg je meer zicht op je 
vaste lasten en kun je gaan sparen 
voor bijvoorbeeld een vakantie.

We gaan met elkaar het landschap 
van de Noorderhoeve onderzoeken. 
Hoe is het ontstaan en hoe hangt 
alles met elkaar samen? De bodem 
en het leven daarop en daarin, 
welke planten en dieren en wat 
doen de mensen. 

We herhalen de regels voor veilig 
werken. Ook leer je wat er in een 
verbandtrommel zit en hoe je hulp 
geeft aan iemand die een ongeluk 
heeft gehad.

De docent neemt echte honden 
mee om samen mee te oefenen.  
Je leert leiding geven aan de hond 
zodat hij van nature vrolijk, speels 
en gehoorzaam kan zijn.

Je leert hoe je met wintergroentes 
gezond, betaalbaar en feestelijk 
kunt koken. Elke les sluiten we af 
met een gezamenlijke maaltijd. In 
de laatste les koken we met elkaar 
een groot kerstdiner.

Deel je wel eens foto’s op social 
media waar jijzelf of vrienden op 
staan? Of vul je jouw telefoonnummer 
in op een website? In deze cursus 
leer je hoe je dat veilig kunt doen.

In deze cursus leer je hoe je je kunt 
verbinden met de ander en jezelf. 
We gaan oefenen met spreken, 
luisteren en grenzen aangeven.

Acteren is een sociaal proces. 
 Alleen in goed samenspel komt  
het verhaal tot leven. Door deze 
 cocreatie krijg je ook nieuwe 
inzichten over jezelf. Het eind
resultaat is een kersttoneelstuk.

Met makkelijke recepten gaan we 
heerlijke koekjes, cake, taart en 
brood bakken. De zelfgebakken   
lekkernijen trakteren we op 
vrijdag ochtend bij de koffie in  
de overblijf.

In deze tweedaagse cursus leer je 
yoghurt maken door het gewoon 
zelf te doen. Ook krijg je theorie 
over het maken van karnemelk, 
boter, kwark, slagroom en kaas.

Waarom zijn sommige koeienrassen 
geschikt als grazers voor natuur
gebieden en doen andere koeien 
het beter in sappige weilanden? 
In deze cursus leer je alles over 
koeienrassen, fokkerij en vrucht
baarheid.

We gaan met elkaar sporten en 
je krijgt theorie over gezonde 
voeding. Zo kun je zelf ervaren dat 
lekker bewegen en gezond eten 
energie geeft aan lichaam én geest.

We herhalen de regels voor veilig 
werken. Ook leer je wat er in een 
verbandtrommel zit en hoe je hulp 
geeft aan iemand die een ongeluk 
heeft gehad.

Met allerlei oefeningen ga je 
 proberen en ontdekken hoe je de 
wereld om je heen kunt  weergeven 
in lijnen, vormen en kleuren. 
Je leert werken met bijzondere 
 materialen.

In de polders en duinen rondom de 
Noorderhoeve leven verschillende 
vogels. Je leert waar ze broeden, 
wat ze eten en hoe je ze kunt 
 herkennen. De cursus bestaat uit 
een diapresentatie en een excursie.

Noorderhoeve Schoolprogramma 2018-2019



MISSIE & VISIE
Ieder mens heeft – binnen het kader van zijn of haar persoonlijke mogelijkheden 
– recht op een leven lang leren. Door zichzelf te ontwikkelen, leert een mens de 
kwaliteiten van het leven  in samenhang te zien. Als gevolg daarvan wordt er een 
reëler zelfbeeld ontwikkeld, en kan het gevoel van eigenwaarde en zelfsturend 
vermogen groeien. 

LESOPZET 
De inhoud van de lessen is gebaseerd op de missie en visie van de Noorderhoeve 
School en het competentieoverzicht voor het mbo. 

De Noorderhoeve School 2018-2019 biedt zestien cursussen aan. Naast verdieping van agrarische (vak)kennis  
en vaardigheden is het lesprogramma gericht op persoonlijke ontwikkeling. Het aanbod is afgestemd op de  
ontwikkelingswensen van de deelnemers en de lessen zijn opgebouwd uit theorie en praktijk. 

Hans Schenkels
theaterdocent

Sanne 
Beemsterboer
illustrator

Martijn Kwaaitaal
bewindvoerder

David Borghouts
boer

Dook Vlugt
roofvogel  
onderzoeker

Renáta Horenová
kok

John Huiberts
hondentrainer

Carmen Winter
student sportkunde

Rianna Groot
docent veehouderij 
Clusius College

Sandra Mellema
coach

Marije Graeff
zuivelmaker

Leonie 
Hovhannisyan-Stolk
student sportkunde

Dirk Osinga
boer

Eveline Vogelsang –  
Van de Buld
coördinator werk 
en werktrajecten

CERTIFICAAT & EVALUATIE 
Aan het eind van de cursus ontvangen de deelnemers een certificaat. De cursussen 
worden geëvalueerd door zowel de opleidingscoördinator als deelnemers. 
Gedurende het schooljaar wordt er in de Noorderhoeve kwartaalrapportages 
verslag gedaan van de voortgang en bevindingen.

AANMELDEN
De cursus EHBO & Veiligheid is verplicht voor alle deelnemers van de Noorderhoeve 
dagbesteding; voor de andere cursussen kunnen deelnemers zich naar eigen 
wens aanmelden in overleg met hun Persoonlijke Ondersteuner op de werkvloer. 

Noorderhoeve School 2018-2019

Tekst: Annelijn Steenbruggen 
Vormgeving: Gaddiëlle Bakker

OpleidingscoÖrdinator
David Borghouts
T: 06-23057027
E: david@noorderhoeve.nl

LESLOKAAL & SCHOOLBOEKEN
Alle cursussen vinden plaats aan de Duinweg. Gedurende 
het schoolseizoen krijgt elke deelnemer een persoonlijk 
laatje waar lesmap, schrijfpapier en etui in opgeborgen 
kunnen worden. De schoolboeken en lesmappen staan in 
de boekenkast op het Grote Heklaantje en kunnen op de 
Noorderhoeve gebruikt worden.

VRIENDENSTICHTING
De Noorderhoeve School is mogelijk gemaakt door steun van 
de Vriendenstichting. www.vriendennoorderhoeve.nl


