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Roy is een aardige, vriendelijke en spontane leerling die de Pre-Entree  opleiding volgt bij Binn’stad. Hij 
hoopt dit jaar door te kunnen stromen naar de Entreeopleiding en is op dit moment druk bezig zich te 
oriënteren op een vervolgopleiding. Hij weet nog niet zo goed welke richting bij hem past. Daarom krijgt 
hij hulp van onze docenten en jongerencoach en wordt er met hem gekeken naar alle mogelijkheden.   

In de tussentijd wil Roy graag stagelopen in de detailhandel zodat hij werkervaring kan opdoen. Deze 
week heeft hij te horen gekregen dat hij stage kan lopen bij een videotheek, hij heeft heel veel zin om 
daar te beginnen! Eerdere werkervaring heeft hij opgedaan bij een kringloopwinkel. Ook dat beviel hem 
erg goed. Zo moest hij er spullen sorteren en klanten helpen en adviseren. Zijn toekomstdroom is om 
een leuke en goede baan te krijgen. 

Het nieuwe jaar is begonnen en Opleiding Binn’stad wenst iedereen een gelukkig en gezond 2015! Met 
de start van het nieuwe kalenderjaar bereiden leerlingen van de Pre-Entree klas zich voor om door te 
stromen naar een Entreeopleiding in februari. Zowel bij de Educatieklas als de Pre-Entree klas zijn er 
mogelijkheden voor instroom nieuwe leerlingen.  

De beste wensen van Opleiding Binn’stad 

Educatieklas gaat weer van start!  
Heb je nog geen startkwalificatie maar wel een VMBO of niveau 1 diploma? Ben je tussen de 18 en 27 
jaar oud, woonachtig in de gemeente Groningen en 40 uur per week beschikbaar? Weet je nog niet wat 
je wilt en wil je dit tijdens een stage uitzoeken? Dan nodigen we je uit voor de voorlichting van de  
Educatieklas bij Opleiding Binn’stad.  

De Educatieklas is een opleiding voor jongeren die op dit moment geen beroepsopleiding volgen en  
extra lessen Nederlands en rekenen nodig hebben om hun niveau naar 2F te krijgen, waarmee ze  
vervolgens toelaatbaar zijn op een niveau 2 opleiding. 

* Elke week volg je 10 uur theorieles en daarnaast loop je 25 uur per week een (onbetaalde) stage: 
 mag ook met behoud van uitkering. Je kunt er werknemersvaardigheden opdoen, kennis van  
 beroepen en werkritme.  

*  Opleiding Binn’stad zoekt voor jou een passende stage in de richting waarin jij je wilt ontwikkelen.  

Geïnteresseerd? Je kunt je aanmelden voor de voorlichting van de Educatieklas door je op te geven via 
de website van Opleiding Binn’stad of door ons te bellen op telefoonnummer: 050 - 318 94 49.  

 
Voor onze leerlingen van de Pre-Entree 
klas, de Educatieklas en de  
Sollicitatieclub zijn wij het hele jaar door 
op zoek naar stageplaatsen en BBL-
plekken.  
 
Heeft u plaats voor een jongere? Stuur 
dan een e-mail naar: 
jobhunter@opleidingbinnstad.nl of bel 
naar: 050 - 318 94 49. Met name in de 
detailhandel en in de horeca (kok)  
zoeken we nog plekken waar onze jon-
geren aan de slag kunnen gaan! 

https://www.facebook.com/Binnstad
http://www.twitter.com/binnstad


Sollicitatieclub  
Elke donderdag om 13:15 uur 

 
Voorlichting 

Elke dinsdag om 14:00 uur 
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Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!  
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Wesley is een sympathieke, rustige en serieuze jongeman die bij Binn’stad deelneemt aan de Pre-
Entree klas. Hij wil graag naar Entree Handel & Logistiek, zodat hij daarna detailhandel op niveau 2 kan 
gaan doen.  
Wesley is op zoek naar een baan in de detailhandel en hij heeft daar al enige werkervaring in 
opgedaan. Zo heeft hij onder andere een periode stagegelopen bij een fietsenmaker. De technische 
kant sprak hem erg aan maar hij miste het contact met klanten.  

Nu loopt Wesley stage bij de Wibra waar hij wel met veel mensen in aanraking komt. Het bevalt hem 
erg goed en hij hoopt hier een baan aan over te houden. In de toekomst zou hij graag verder gaan in de 
handel.  

Wist u dat?  
… Wij regelmatig BBL banen maar ook scholingstrajecten krijgen aangeboden voor jongeren?  
 
… Wij elke dinsdag een voorlichting geven over de Pre-Entree klas en de Educatieklas bij Opleiding 
Binn’stad? Je kunt je hiervoor opgeven via de website of bellen op telefoonnummer: 050 - 318 94 49. 
 
… Wij een Sollicitatieclub hebben waar wij elke donderdag jongeren (gratis) helpen met het solliciteren 
naar BBL-plekken? (alle niveaus) 
 
… Wij nog een aantal stageplaatsen zoeken in de techniek? Hebt u, of kent u iemand die een stage-
plaats beschikbaar heeft? Dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.  
 
… Wij een vacature hebben voor een werkervaringsplek als secretaresse?  
Meer informatie vind je hier. 
 

… Wij een vacature hebben voor een werkervaringsplek als jongerencoach?  
Meer informatie vind je hier.  
 
… Jongeren tussen de 19-27 jaar op vrijdag 13 februari van harte welkom zijn op de Open Dag van de 
Koninklijke Landmacht in Assen? Meer informatie vind je hier.  
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