
Zit er een jongere 
te springen om een 
coach en je hebt 
geen idee meer 
hoe je moet 
aanmelden? Hier 
vind je de 
handleiding! 

Na de zomer staat 
iedereen weer klaar 
om vol aan de slag 
te gaan voor de 
jongeren op school. 
Het team, de 
coaches, de 
maatjes en 
studenten.
Maak kennis met 
ons team!
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lusnieuws+

Wie zijn wij? Over Plusgroep

Was de zomer erg 
heet en weet je 
niet meer wat we 
doen? Begrijpen 
we best hoor! Dan 
kun je hier meer 
lezen over de 
plusgroep. 

Aanmeld
formulier

De nieuwsbrief voor alle aanmelders, pluscoaches, 
plusstudenten en plusmaatjes!

 
Wil je je uitschrijven voor de nieuwsbrief, stuur dan een mail naar info@plusgroep.org.

www.plusgroep.org | info@plusgroep.org

https://plusgroep.org/?page_id=444
https://plusgroep.org/?page_id=1124
https://plusgroep.org/wp-content/uploads/2022/08/aanmeldformulier-uitleg.pdf


We een helpdesk hebben voor vragen over het 
systeem? Lukt het bijv. niet met inloggen, werkt 
het systeem niet mee of krijg je een 
foutmelding? mail dan naar 
helpdeskplusgroep@cardea.nl

De pluscoaching is gefinancierd door VSV 
geld? Dat betekend dat de aanmelding voor 
een coach altijd ter voorkoming van 
schooluitval is. Houdt daar rekening mee bij het 
invullen van het aanmeldformulier!

Negeer de melding over een ticket wat niet aangemaakt kan worden. 
Je mail komt gewoon bij ons aan! We zijn bezig om dat te verwijderen. 

www.plusgroep.org | info@plusgroep.org

Aanmelder of 
pluscoach en nog 
geen account? Klik 
hieronder voor de 
handleiding om je 
aan te melden bij 
mijnPlus+

Ben je pluscoach en 
heb je hulp nodig 
bij het registreren 
van je afspraken en 
doelen aanmaken? 
De handleiding 
hiervoor staat nu 
online!

Er start weer een 
frisse nieuwe groep 
plusstudenten en 
maatjes! Hou ze in 
de gaten op 
instagram!

De pluscoaches in Leiden bij Cardea werken en 
de pluscoaches in Den Haag van verschillende 
organisaties komen?
Impegno-Prodeba-Its4sure-Middin-USGrestart- 
Educé-Schoolformaat-WelzijnE25- 
Westcoaching 

MijnPlus+ 
account

Pluscoach en
registreren

Plusstudenten

https://plusgroep.org/wp-content/uploads/2022/08/registreren-en-mijnPlus.pdf
https://plusgroep.org/wp-content/uploads/2022/08/registreren-pluscoach.pdf
https://www.instagram.com/plusstudenten/?hl=nl

