
Voor een zelfverzekerde stap in je loopbaan

Lef’L Up! 



Geert Heidekamp (44)
Teammanager bij Enexis
Geert twijfelde al een aantal jaren of hij aan een HBO-opleiding zou beginnen. “Zou ik het 
niveau van een HBO-opleiding wel aankunnen? Anderen lukt het wel. Maar
lukt het mij ook?” 

Uiteindelijk is hij begonnen aan de Brede Middel Management opleiding bij HanzeCon-
nect. Het niveau was te doen! Dit gaf Geert het zelfvertrouwen om aan een HBO-opleiding 
te beginnen. Hij kreeg vrijstellingen dankzij zijn vooropleiding en rondde uiteindelijk de 
studie Technische Bedrijfskunde en Management Economie en Recht af.

“Mocht er nog iets aan twijfel bij je zijn om een HBO opleiding te volgen, dan kan ik 
zeggen dat je eigen inzet voor 80% het resultaat bepaalt. Als anderen en ik het kunnen; 
waarom zou het jou dan niet lukken?” 
 
 

Automatisering en robotisering zorgen voor een steeds sneller veranderende 
arbeidsmarkt. Met name voor de MBO-geschoolde medewerker is het van 
belang om mee te blijven bewegen.

Lef’L Up! speelt hierop in door:

- Het creëren van bewustwording ten aanzien van de noodzaak van persoonlijke 
ontwikkeling.  
- Het aanbieden van een opleidingsprogramma, dat zich richt op het ontwikkelen van 
competenties en vaardigheden op HBO niveau.  

Waarom
Omdat investeren in je loopbaan, regie nemen, aan blijven sluiten bij veranderende 
omstandigheden en toewerken naar nieuwe kansen alle reden geven om zelf en 
verzekerd in je loopbaan te (blijven) staan. 

Voor wie
1. MBO-geschoolde medewerkers van wie het werk verdwijnt.

2. MBO-geschoolde medewerkers die te maken krijgen met veranderende 
omstandigheden, waardoor hun huidige functie een hoger niveau van denken en 
handelen vraagt. 

3. Medewerkers die zich vanuit de gedachte ‘een leven lang leren’ willen blijven 
ontwikkelen.

Het opleidingsprogramma is bestemd voor medewerkers die werken bij een Noorderlink 
organisatie die gecommitteerd is aan dit project. Kijk op de website van Noorderlink voor het 
actuele overzicht. (https://noorderlink.nl/careers/van-mbo-naar-mbo-en-hbo)
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Kim Brinkema-Hoogerdijk (35) 
Voormalig Rabobankmedewerker
Kim volgde naast haar werk bij de Rabobank een deeltijdopleiding Bedrijfskunde MER 
aan de Hanzehogeschool. 

De combinatie van studeren, privé en een fulltime baan vond Kim niet altijd makkelijk. 
“Je moet strak plannen en prioriteiten stellen, maar laten dit dan net weer 
competenties zijn die je hierdoor leert” Ze heeft af en toe een feestje of uitje moeten 
laten schieten, maar uiteindelijk heeft ze dat na haar opleiding goed gemaakt met een 
groot “geslaagd feest” voor vrienden en familie.

“Dankzij mijn opleiding heb ik geen angst voor de toekomst. Ik zie het als een kans. De 
regie op mijn loopbaan heb ik zelf; in het verleden, nu en in de toekomst!”

Ontdek wie je bent en waar je kansen liggen

Ontdekken 
wie je bent 

(Her)ontdek jezelf. 
Wij helpen je in kaart te 

brengen waar je 
interesses liggen en welke 

richting bij jou past.

Ontwikkelen van 
competenties

Je ontwikkelt 
competenties op HBO-niveau 
die direct toepasbaar zijn in je 
dagelijkse werkzaamheden.  

 
Lef’L Up! 

Opleidings-
programma

Een eerste stap naar een verandering
Na het volgen van dit opleidingsprogramma weet jij welke kant je op kan 

en welke kant je op wil.  
Wij helpen je bij het bepalen van de volgende stap: doorstuderen, 

omscholen, of met de opgedane kennis verdergaan in je huidige baan.

Denk jij eraan om jezelf te ontwikkelen? Twijfel je of je de capaciteiten wel hebt? 
Of weet je niet precies welke richting je op wilt? Door middel van een 
opleidingsprogramma met aandacht voor jouw persoonlijke situatie helpen we je op 
weg. 



Opleidingsprogramma (van MBO naar MBO+ of HBO)

Twee keer per jaar, in september en in februari, wordt gestart met het 
opleidingsprogramma. Het programma bestaat uit 6 dagen. De eerste 3 
opleidingsdagen vinden plaats in de eerste maand. Opleidingsdag 4, 5 en 6 worden 
verspreid over de 3 maanden die daarop volgen.

Je ontwikkelt competenties die passen bij het HBO-onderwijs en die direct toepasbaar 
zijn in je dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast helpen wij je bij een keuze: doorstromen 
naar een Associate Degree*, een volwaardige opleiding op MBO+ of HBO niveau, met de 
opgedane kennis verdergaan in je huidige baan of doorstromen naar een nieuwe functie. 
 
Programmaoverzicht
Dag 1: Persoonlijk leiderschap en talentmanagement (talent in de praktijk).
Dag 2: Persoonlijk leiderschap en talentmanagement (talent en personal branding). 
Dag 3: Communicatieve vaardigheden.

Dag 4: Groepsdynamica & teamaspecten.
Dag 5: Projectmatig werken.
Dag 6: Systeemdenken & procesmatig werken.
 
Resultaat
Een eerste stap in je persoonlijke ontwikkeling
Een persoonlijk advies m.b.t. eventuele vervolgopleiding
Een erkend certificaat 
Mogelijkheden tot vrijstelling(en) bij een eventuele vervolgopleiding.

Kosten per deelnemer 
€1750,- 

*is een landelijk erkende tweejarige hbo-opleiding, een deelprogramma van de hbo-bacheloropleiding. 
Als je de opleiding hebt afgerond, ontvang je het diploma Associate Degree (AD). 
Je hebt dan een diploma tussen mbo-4 en hbo-bachelorniveau in.

Jelger de Boer (40) 
Juridisch beleidsadviseur bij DUO
Jelger begon in 2004 als klantenservice medewerker bij DUO. Hij kon hier doorgroeien, 
maar na een aantal jaren had hij het plafond bereikt. “Ik had het gevoel dat ik meer in mijn 
mars had.” 

Geïnspireerd door collega beleidsadviseurs bij DUO begon hij aan de deeltijdopleiding 
HBO-rechten. De combinatie werken, studie en privé vond hij erg zwaar. Het scheelde dat 
hij stageopdrachten tijdens zijn reguliere werk kon uitvoeren en met een goede planning is 
het hem uiteindelijk gelukt. Doordat je tijdens de studie de theorie meteen aan de praktijk 
kunt toetsen, weet je steeds heel goed waarom je het ook alweer doet en wat je er aan gaat 
hebben. 

Naast een nieuwe baan als juridisch beleidsadviseur heeft de opleiding Jelger 
zelfvertrouwen gegeven over zijn eigen competenties en capaciteiten.



Tessa Poelman(26) 
Verpleegkundige bij het Martiniziekenhuis
Na haar opleiding MBO-verpleegkunde volgde Tessa de studie HBO-verpleegkundige. 
Dit combineerde ze met haar werk in de verpleging in het Martiniziekenhuis.
 
De combinatie studeren en werken beviel haar goed. “Als verpleegkundige in opleiding 
heb je veel mogelijkheden om te werken in de zorg. Je bent nog niet gediplomeerd, maar 
door al te participeren in de gezondheidszorg doe je veel ervaring op.” 

Tessa werkt nu met veel plezier op de verpleegafdeling en op de polikliniek urologie. Ze 
assisteert bij kleine chirurgische ingrepen, geeft voorlichting tijdens spreekuren en zorgt 
voor patiënten op de afdeling. 

“Deze opleiding heeft mij veel gebracht. Naast persoonlijke ontwikkeling, heb ik nu een 
functie die voortgevloeid is uit mijn opleiding.”

Dag 1: Persoonlijk leiderschap en talentmanagement (talent in de praktijk).
Hoe beïnvloed ik mijn eigen loopbaan? | Hoe word ik regisseur van mijn eigen 
ontwikkeling? | Hoe vergroot ik mijn invloed? | Hoe neem ik hierin 
verantwoordelijkheid?

Dag 2: Persoonlijk leiderschap en talentmanagement (talent en personal branding). 
Hoe zorg ik dat ik van toegevoegde waarde ben en blijf? | Hoe laat ik mezelf zien? | 
Welke vaardigheden heb ik hiervoor nodig? | Hoe kan ik mij hierin verder ontwikkelen?

Dag 3: Communicatieve vaardigheden.
Hoe zet ik mezelf goed op de kaart? | Welke beïnvloedingsstijlen kan ik inzetten? | 
Wanneer gebruik ik welke communicatiemiddelen? | Hoe communiceer ik klant- en 
doelgroepgericht? 

Dag 4: Groepsdynamica & teamaspecten.
Wat is groepsdynamiek? Wanneer is je groep een team? Wat is je rol in een team? Hoe 
oefen je invloed uit op een team of groep?

Dag 5: Projectmatig werken.
Wat is projectmatig werken? Welke competenties heb ik nodig om projectmatig te 
kunnen werken? Hoe geef en ontvang ik feedback?

Dag 6: Systeemdenken & procesmatig werken.
Hoe werk ik effectief samen? Hoe ga ik om met verschillende disciplines binnen mijn 
werk? Hoe ziet mijn interne en externe omgeving eruit? Wat is hierin mijn eigen positie 
en rol? 

Inhoud opleidingsprogramma



Lef’L Up! is een initiatief van: 

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met: 

Gecommitteerde bedrijven: DUO, Gemeente Emmen, Gemeente Groningen,
Hanzehogeschool, Noorderpoort, Rabobank, Randstad, Rijksuniversiteit Groningen, 
UMCG en Waterbedrijf Groningen.  
 
Er melden zich nog steeds nieuwe organisaties aan, kijk op Noorderlink.nl voor het 
actuele overzicht.

Geïnteresseerd? Laat het ons weten! 

Neem contact met ons op:
Lefl-up@noorderlink.nl  
06-23269080 
 

Volg ons!


