
4x op woensdag
13:30-15 uur

Startdatum:
25 september

4 x op dinsdag
13:30-15 uur

Startdatum:
5 november

4x op maandag
13:30-15 uur

Startdatum:
6 januari

2x op dinsdag
13:30-15 uur

Startdatum:
4 februari

6x op donderdag
13:30-15 uur

Startdatum:
26 september

4x op woensdag
13:30-15 uur

Startdatum:
6 november

4x op woensdag
13:30-15 uur

Startdatum:
8 januari

Donderdag 27 
& vrijdag 28 
februari

Tijd:
13:15-15 uur

13x op maandag
13:30-15 uur

Startdatum:
30 september

Uitvoering: 
23 december

Dinsdag
10 december

of donderdag  
12 december

Tijd:
13:30-15 uur

6x op vrijdag
13:30-15 uur

Startdatum:
10 januari

4x op woensdag
13:30-15 uur

Startdatum:
12 februari

Sport & Spel
Docent: Florian Hardewijn

Biodynamische landbouwcursus
Docent: Dirk Osinga

Bomen in het winterlandschap
Docent: Dirk Osinga

Paardencursus
Docent: Minka Pels

Tekencursus
Docent: Sanne Beemsterboer

Koeiencursus
Docent: Rianna Groot

Machines & Techniek
Docent: Ruud Delis

Zuivelcursus & IJsmaken
Docent: Marije Graeff

Toneel
Docent: Hans Schenkels

Veilig werken
Docent: David Borghouts

Geluk & Vriendschap
Docent: Sandra Mellema

Denkspellen 
Docent: Karin Glaubitz

We gaan met elkaar allerlei sporten 
uitproberen, waaronder tennis en 
teamspelen. Ook krijg je theorie over 
een gezonde leefstijl. Je zult  ervaren 
dat beweging energie geeft aan lichaam 
én geest.

Deze cursus gaat over het biodynamische 
van de landbouw op de Noorderhoeve. 
Je leert over de preparaten en hoe we 
ze gebruiken. Ook gaan we in op het 
samenspel van bodem, plant, dier, mens 
en kosmos.

In deze cursus leer je de verschillende 
boom soorten herkennen in het winter-
landschap. Ook gaan we ons inleven in 
de bomen: wat is hun verhaal en waar 
houden ze van?

De eerste les is theorie over de verzorging,  
omgang en geschiedenis van het paard. 
De tweede les is een excursie naar een 
manege. Hier ga je het geleerde in  
praktijk brengen met echte paarden.

Met pennen, kleurpotloden en verf ga  
je stil levens, landschappen of iets uit  
je eigen fantasie tekenen. Ook ga 
je oefenen met licht, schaduw en 
 perspectief. Jouw mooiste tekening 
wordt ingelijst en geëxposeerd.

Met haar doen en laten ‘vertelt’ een koe 
hoe zij zich voelt, of ze gezond is en nog 
veel meer. In deze cursus gaan we de 
belangrijkste koesignalen bekijken en 
bespreken. 

In het technieklokaal van het Clusius 
College Alkmaar krijg je praktijkles over 
motoren en onderhoud van machines. 
Veiligheid,  pneu matiek, hydrauliek, 
lassen en verbinden komen allemaal 
aan bod.

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

Acteren is een sociaal proces. Alleen in 
goed samenspel komt het verhaal tot 
leven. Door deze co-creatie krijg je ook 
nieuwe inzichten over jezelf. Het eind-
resultaat is een kerst toneelstuk.

Met een quiz herhalen we de regels voor 
veilig werken.

Wat betekent een fijne vriendschap 
voor jou en hoe ervaar jij geluk? In deze 
cursus gaan wij met elkaar onderzoeken 
en ervaren hoe geluk en vriendschap 
samenhangen.

Wie is wie? Wat doe jij? Waarom doe je 
dat? Door elkaar spelenderwijs te be-
vragen maken we beelden over onszelf 
en de ander. Een  spannend filosofisch 
denkspel voor iedereen.
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CERTIFICAAT & EVALUATIE 
Aan het eind van de cursus kunnen de deelnemers een 
certificaat ontvangen. De cursussen worden geëvalueerd 
door zowel de opleidingscoördinator als deelnemers.

AANMELDEN
De cursus ‘Veilig werken’ is verplicht voor alle deel-
nemers van de Noorderhoeve dagbesteding; voor de 
andere cursussen kunnen deelnemers zich naar eigen 
wens aanmelden in overleg met hun Persoonlijke  
Ondersteuner op de werkvloer. 

LESLOKAAL & SCHOOLBOEKEN
De cursus ‘Machines & Techniek’ en de tweede les van de 
‘Paardencursus’ vinden buiten de Noorderhoeve plaats; 
busvervoer wordt geregeld. Alle andere cursussen  
vinden plaats aan de Duinweg. Gedurende het school-
seizoen krijgt elke deelnemer een persoonlijk laatje 
waar lesmap, schrijf papier 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.

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

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

De Noorderhoeve School 2019-2020 biedt twaalf 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. 

Dirk Osinga
boer

Marije Graeff
zuivelmaker

Rianna Groot
docent veehouderij 
Clusius College

Sandra Mellema
coach

Hans Schenkels
theaterdocent

Sanne 
Beemsterboer
illustrator

Florian Hardewijn
sportdocent

David Borghouts
boer

Ruud Delis
docent techniek 
Clusius College

Minka Pels
docent paardrijden

Karin Glaubitz
praktijkfilosoof

Noorderhoeve School 2019-2020

Tekst: Annelijn Steenbruggen 
Vormgeving: Gaddiëlle Bakker

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

MISSIE & VISIE
Ieder mens heeft – binnen het kader 
van zijn of haar persoonlijke mogelijk-
heden – 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. 


