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Schooljaar 2014-2015 
AKA-klas 
Jongeren boven de 16 jaar, die geen VMBO diploma hebben behaald en niet zijn toegelaten tot een En-
tree opleiding, kunnen zich aanmelden voor de AKA-klas.  
In de AKA klas krijgen de leerlingen iedere ochtend vanaf 8.30 les in de basisvakken, waarna de rest van 
de dag stage wordt gelopen in de binnenstad van Groningen. Het aanleren van werknemersvaardighe-
den staat hierbij centraal. Het is een brede AKA opleiding waardoor stagelopen in alle richtingen mogelijk 
is. 
 
Educatieklas 
Jongeren boven de 18 jaar die niet zijn toegelaten tot een niveau 2 opleiding, doordat hun taal- en reken-
niveau nog niet voldoende is, kunnen zich aanmelden voor de Educatieklas.  
In de ochtend wordt er op individueel niveau les gegeven in Nederlands en rekenen. Dit niveau wordt 
vastgesteld door een TOA-toets. Op basis daarvan wordt er een individueel plan gemaakt, om het  
uiteindelijke niveau op 2F te krijgen. Naast de lessen wordt er stage gelopen ter oriëntatie, maar ook om 
in de praktijk de Nederlandse taal te leren en zo mogelijk een BBL baan te verwerven. 
 
Sollicitatieclub 
Jongeren die nog op zoek zijn naar een BBL werkplek, om te mogen starten met hun opleiding, zijn van 
harte welkom bij de sollicitatieclub. Hier krijgen ze trainingen in het verbeteren van sollicitatievaardighe-
den. Daarnaast hebben ze contact met de Jobhunter, die hen helpt met het zoeken van een werkplek.  
De sollicitatieclub komt elke donderdagmiddag samen. Van de jongeren wordt verwacht dat ze de rest 
van de week zelf ook tijd steken in hun sollicitatieactiviteiten.   
 
Voor alle drie geldt: aanmelden via onze website. 

Terugblik schooljaar 2013-2014 
Vanuit de AKA-klas zijn gedurende het hele schooljaar leerlingen doorgestroomd naar de reguliere AKA 
van het Alfa-college, waar zij hun diploma hebben kunnen halen. De leerlingen die niet meer door kon-
den stromen, omdat ze laat instroomden, starten in september 2014 bij een Entree-opleiding. Richtingen 
waarvoor de leerlingen hebben gekozen zijn: detailhandel, horeca en zorg en welzijn.  
 
Vanuit de Educatieklas gaan de meeste leerlingen door naar een niveau 2 opleiding. Richtingen waar-
voor zij hebben gekozen zijn onder andere: autoschadeherstel, facilitair medewerker en timmerman. Eén 
leerling gaat starten met een Entree-NT2 opleiding van het Alfa-college. Dit is een Entree opleiding 
waarbij je wel kiest voor een specifieke richting, maar daarnaast wordt er extra tijd besteed aan  
Nederlandse taalvaardigheid.  
 
Wij wensen alle leerlingen veel succes met hun vervolgopleiding! 

Binn’stad gereed voor het volgende schooljaar 
Het schooljaar 2013-2014 is inmiddels afgerond en medewerkers van Opleiding Binn’stad maken 
zich gereed voor het volgende schooljaar. Aanmeldingen voor de voorlichtingen stromen binnen 
en na aanmelding zullen de jongeren half augustus uitgenodigd worden voor een intakegesprek. 
Zowel de AKA-klas als de educatieklas gaat volgend schooljaar door; meer informatie over deze 
twee groepen kunt u in deze nieuwsbrief lezen.  
 
In de periode van 28 juli tot 10 augustus zijn wij via de e-mail en telefonisch niet bereikbaar in 
verband met zomersluiting. In dringende gevallen kunt u contact opnemen met Sanny Veerkamp, 
beleidsmedewerker onderwijs/arbeidsmarkt gemeente Groningen, dienst OCSW, afd. 
Leerlingzaken. Zij is telefonisch bereikbaar op de nummers: 050 - 3676277 / 06 – 46240216, of 
per e-mail: sanny.veerkamp@groningen.nl. 

http://www.twitter.com/binnstad
https://www.facebook.com/Binnstad
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Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!  

Sollicitatieclub  
Vanaf 14 augustus elke donderdag om 

13:15 
 

Voorlichting 
Woensdag 23 juli  om 11:00 

Maandag 11 augustus om 11:00 
 

Zomersluiting 
28 juli t/m 8 augustus 

 

AGENDA 

Werkervaringsplekken 
In het projectteam van Binn’stad werken we veel met werkervaringsplekken. We helpen dus niet alleen 
kwetsbare jongeren maar ook afgestudeerde hoger opgeleiden. Werkervaringsplaatsen zijn tijdelijke ar-
beidsplaatsen, met als doel werkervaring op te doen of in stand te houden, voor mensen die op dat mo-
ment in een uitkeringssituatie zitten. De vele voordelen verbonden aan een werkervaringsplek zijn onder 
andere: 
 Het uitbreiden van je directe en indirecte netwerk. Je komt met personen en instanties in contact die 

je kunnen vertellen over vacatures in hun organisatie en je kunnen introduceren bij contacten uit 
hun netwerk. 

 Het bieden van de kans om je te oriënteren binnen een bepaald werkveld en te ervaren of dit bij je 
past en wat je erin aanspreekt.  

 Het opdoen van ‘pure’ werkervaring, zoals werken in een team, het bijwonen van overleggen, het 
verkrijgen van inzicht in organisatiestructuren. Voor pas afgestudeerden biedt een werkervarings-
plaats daarnaast een mogelijkheid om de theoretische kennis van de opleiding toe te passen in de 
praktijk.  

 Het voorkomen van een gat op je cv. De relevante praktijkervaring die je opdoet bij een werkerva-
ringsplek kun je weer gebruiken bij je verdere sollicitaties. 

 
In de drie jaar dat Opleiding Binn’stad bestaat hebben wij, door het bieden van werkervaringsplekken, al 
een aantal HBO /WO afgestudeerden aan een betaalde baan geholpen.  

BBL-oproep Kok niveau 2! 
Manon is een 21 jarige enthousiaste, creatieve da-
me op zoek naar een BBL-plek als kok, niveau 2. 
Haar passie is koken en ze zou hier heel graag haar 
beroep van willen maken. Manon kookt het liefst met 
biologische producten. In haar vrije tijd is ze vaak in 
de keuken te vinden en ze vindt het leuk om zelf 
nieuwe biologische recepten te bedenken, die pas-
sen in een klein budget. Ze heeft al ervaring in het 
koken voor groepen tot 20 personen. Haar creativi-
teit komt ook naar voren in een andere hobby. Sa-
men met haar moeder maakt ze onder andere kle-
ding en tassen die verkocht worden in een webwin-
kel, op markten en dit jaar zelfs op Noorderzon! Ma-
non omschrijft zichzelf als volgt: “Ik kan goed samen-
werken, ben communicatief, sensitief, een doorzetter 
en betrouwbaar.”  

BBL-oproep Logistiek Medewerker niveau 2! 
Rowan is een sociale, aardige en nette jongen 
die op zoek is naar een BBL-plek voor logistiek 
medewerker, niveau 2. Hij is 22 jaar en woon-
achtig in Groningen. Eerder heeft hij al gewerkt 
bij een meubelbedrijf waar hij zich bezighield 
met het vervoeren van meubels, monteren en 
allerhande magazijnwerkzaamheden. Dat is 
hem goed bevallen maar hij staat ook open 
voor andere bedrijven met een logistieke afde-
ling. Rowan geeft aan: “Als harde werker ben ik 
graag met mijn handen bezig. In mijn werk-
zaamheden kan ik strak volgens planning wer-
ken, zowel in teamverband als alleen. Deze ei-
genschappen lenen zich goed voor een baan 
binnen de logistiek, waar mijn interesse ligt.” In 
zijn vrije tijd gaat hij het liefst uit met vrienden 

Heeft u tips voor een baan voor één van onze toekomstige  
BBL’ers? Mail dan naar leerhonk@opleidingbinnstad.nl 
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