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Een nieuw schooljaar, dus tijd voor verandering!
Met het begin van het nieuwe schooljaar heeft ook Binn'stad een frisse start gemaakt. We hebben onder
andere nieuw personeel, twee nieuwe klassen en een nieuwe docent!
De Educatie klas is weer begonnen!
Ook dit jaar hebben we een speciaal traject voor jongeren van 18-27 jaar die een mbo niveau 1 diploma
of vmbo-diploma hebben, maar nog niet klaar zijn om met een mbo niveau 2 opleiding te beginnen. In
de Educatieklas wordt er gewerkt aan Nederlandse taal en rekenen, zodat de leerlingen op niveau 2F
komen wat vereist is voor een (BBL) vervolgopleiding op niveau 2.
Elke week volgen de jongeren 10 uur theorieles in het Leerhonk aan het Boterdiep en daarnaast lopen
zij 25 uur stage. De stageplek wordt door Binn’stad geregeld, waarbij rekening wordt gehouden met
persoonlijke voorkeur qua richting en/of bedrijf.
De eerste les was op 3 september jl. en het gaat tot nu toe erg goed! De meeste leerlingen hebben al
een stageplek en zijn erg gemotiveerd. In de klas is nog ruimte voor nieuwe leerlingen en instromen is
natuurlijk altijd mogelijk. Neem contact op met ons voor meer informatie!
Leerling aan het woord…
Diana is dit schooljaar gestart met de Educatieklas. Ze is 21
jaar oud, komt uit Tsjechië en woont al bijna vier jaar in Nederland.
“Mijn doel is om beter Nederlands te leren spreken en begrijpen.” De combinatie van les en stage sprak haar erg aan en
daarom heeft ze zich aangemeld voor de Educatieklas.
In de toekomst wil Diana graag de kappersopleiding gaan volgen. Onze jongerencoach heeft daarom gekeken of er een
passende stage mogelijk was; vandaag begint Diana met haar
stage bij de Kapsoones in de Folkingestraat!

Leerling aan het woord...
Ruben is één van de nieuwe AKA leerlingen bij Binn’stad. Hij is
17 jaar en kijkt er naar uit om weer met school aan de slag te
gaan na een lange vakantieperiode. Een specifiek toekomstbeeld heeft hij nog niet, maar wat hem wel duidelijk is, is dat hij
schoolritme en een doel nodig heeft.
Hij wil graag toewerken naar een opleiding of stageplek waar
hij het naar zijn zin heeft. Qua richting had Ruben niet echt een
voorkeur, hoewel detailhandel hem ook wel interessant leek.
Hij verwacht van Binn’stad dat hij hierbij geholpen wordt en zich
hier kan ontwikkelen. Samen met de jongerencoach is hij al op
een kennismakingsgesprek geweest bij de Subway en volgende week kan hij daar met zijn stage beginnen!

Heeft u tips voor een baan voor één van onze toekomstige
BBL’ers? Mail dan naar leerhonk@opleidingbinnstad.nl
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De AKA- klas is weer begonnen!
De leerlingen van de AKA-klas zijn sterk van start gegaan dit nieuwe schooljaar. Ze begonnen met het
afleggen van een aantal toetsen om te kijken bij welke vakken ze ondersteuning kunnen gebruiken en
waar een extra uitdaging nodig is. Er is ook extra aandacht besteed aan het voeren van sollicitatiegesprekken en wat een werkgever verwacht, omdat bijna alle leerlingen al in hun eerste week een sollicitatiegesprek bij een stageadres hebben gehad!
Bij Binn’stad hebben de leerlingen ’s ochtends eerst les, om vervolgens in de binnenstad van Groningen
stage te lopen. Voor een goed begin van het schooljaar wordt er door Binn’stad zo snel mogelijk een stageplek gezocht, waarbij rekening wordt gehouden met de interesses van de leerling. Er wordt lesgegeven
door een docent van het Alfa-college en daarnaast heeft Binn’stad een jongerencoach, Sivan Omar-van
Woersem, om de leerlingen te begeleiden.
Het doel van de AKA-klas is om leerlingen voor te bereiden op de Entree opleiding, zodat zij na zo’n 15 à
20 weken kunnen doorstromen. Een diploma Entree geeft toegang tot een niveau 2 opleiding. Op dit moment is er nog ruimte voor nieuwe leerlingen. Interesse? Neem dan contact op met ons!
Nieuwe collega
Bij de start van het nieuwe schooljaar is er dit jaar ook een nieuwe jongerencoach, Sivan Omar–van Woersem (29). Sivan is aanspreekpunt voor de leerlingen en begeleidt hen. Daarnaast houdt ze zich bezig met het zoeken van en
bemiddelen naar stageplekken. Ze vindt het belangrijk dat de jongeren een
goede en passende stageplek hebben, zodat ze zich goed kunnen voorbereiden op hun vervolgopleiding.
Sivan is afgestudeerd in de rechten en is gespecialiseerd in strafrecht en criminologie. Voordat ze bij Binn’stad terecht kwam heeft Sivan bij Bureau Halt gewerkt. Daarnaast heeft ze veel vrijwilligerswerk gedaan; in juni van dit jaar
maakte ze onderdeel uit van de organisatie van het festival Damn Food Waste.
Het doel van dit festival is om mensen bewust te maken van hoe je met voedsel om kan gaan en zo min mogelijk voedsel kan verspillen.
Sivan omschrijft zichzelf als betrokken, creatief en professioneel. Bij Binn’stad
wil ze de leerlingen ondersteunen door hen regelmaat en structuur te bieden. Daarnaast kan ze hen adviseren over de arbeidsmarkt en de verwachtingen van werkgevers, vanwege haar zakelijke achtergrond.
Zelf wil ze graag meer ervaring opdoen met jongeren, om te kunnen doorgroeien naar een positie waarin
ze zich kan ontwikkelen en iets kan betekenen voor de maatschappij: “Ik wil de wereld een mooiere plek
maken.”
Wist u dat:

Binn’stad mee gaat doen aan de tweede editie van het inspiratiefestival Let’s Gro? Het thema dit jaar is Made in
Groningen en vind plaats op 21 en 22 november. Kijk op
de website voor meer informatie!




Binn’stad vanaf deze week ook op het LED scherm achter
de Bakker Bart op de Grote Markt te
bewonderen is? Houd het in de gaten!
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De Gezinsbode veel informatie over de stad biedt? Ook
Binn’stad staat er regelmatig in!

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief! 

