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AKA-klas: van BOL naar Pre-Entree traject  
Er heeft voor de AKA-klas van Binn’stad een aantal veranderingen plaatsgevonden ten opzichte van 
vorig schooljaar. Dit heeft alles te maken met de nieuwe Entree-opleiding die de reguliere AKA-opleiding 
vervangt sinds het schooljaar 2014-2015. De strenge wetgeving rondom de Entree en de korte termijn 
waarop dit werd ingevoerd, betekende voor Binn’stad dat het niet mogelijk was om een BOL opleiding 
aan te bieden. Sinds het huidige schooljaar is de AKA-klas bij Binn’stad dus een Pre-Entree traject. 
Dit houdt in dat het niet onder het centraal register beroepsopleidingen (crebo) valt en leerlingen van 18 
jaar en ouder geen studiefinanciering (of openbaar vervoerskaart) kunnen aanvragen. In plaats van een 
BOL AKA opleiding heeft Binn’stad nu een Pre-Entree traject dat toeleiding biedt tot de Entree-opleiding. 
Qua opzet verandert er vrij weinig: leerlingen krijgen nog steeds ‘s ochtends les in het Leerhonk aan het 
Boterdiep 34 en lopen in de middag stage in de binnenstad van Groningen. De lessen worden verzorgd 
door een docent van het Alfa-college, die op zijn beurt weer wordt ondersteund door de jongerencoach 
van Binn’stad. Stageplekken worden in overleg met de leerling gezocht, zodat er rekening kan worden 
gehouden met persoonlijke voorkeuren. De leerlingen worden door middel van hun lessen en stages 
klaargestoomd voor de Entree-opleiding. Het doel is namelijk om hen te laten doorstromen in februari, 
mits zij hier klaar voor zijn. 
 
Perspectief dat Opleiding Binn’stad leerlingen geeft: 
 Onderwijsritme opdoen 
 Werkervaring door middel van een stageplek/baan  
 Beroepskeuze maken 
 Doorstromen naar reguliere Entree-opleiding na zo’n 15-20 weken 
 Mogelijkheid om BBL opleiding te volgen 
 
Voor meer informatie kunt u de website van Binn’stad raadplegen of telefonisch om informatie vragen 
(050-3676277). 

 

Amir is 28 jaar oud en komt oorspronkelijk uit Palestina. Hij zit 
in de Educatieklas van opleiding Binn’stad en werkt hard aan 
zijn taalvaardigheid. Hij ziet opleiding Binn’stad als een mooie 
brug naar het volgen van regulier onderwijs. Hij wil graag zijn 
diploma behalen en zo de mogelijkheid krijgen om zijn toe-
komst op te kunnen bouwen.  

Amir heeft gewerkt bij supermarkten en toko’s en werkt nu als 
vrijwilliger bij Humanitas. Hij wil later graag een MBO detail-
handel of koksopleiding volgen en is nog op zoek naar een 
stage op dat gebied. Het lijkt hem heel erg leuk om in de toe-
komst een eigen restaurant te beginnen.  

Mocht u nog een gemotiveerde jongeman voor de keuken 
zoeken, dan komt Amir graag bij u langs op gesprek!  

Binn’stad door de ogen van Amir  

Stages en BLL-plekken gezocht! 
Wij zijn het hele jaar door op zoek naar stageplaatsen en BBL-
plekken voor onze leerlingen van het Pre-Entree traject, de Educa-
tieklas en de Sollicitatieclub. Heeft u plaats voor een jongere? Stuur 
dan een e-mail naar jobhunter@opleidingbinnstad.nl of bel naar  
050-3189449. Met name in de detailhandel, horeca en zorg zoeken 
we nog plekken waar onze jongeren aan de slag kunnen! 

http://www.opleidingbinnstad.nl/site/akaklas/
https://www.facebook.com/Binnstad
http://www.twitter.com/binnstad
mailto:jobhunter@opleidingbinnstad.nl


BBL-oproep detailhandel niveau 3! 
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Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!  

 

Opleiding Binn’stad 

Boterdiep 34 

9712 LP Groningen 

050-3189449 

 
www.opleidingbinnstad.nl 

Wist u dat… 
… de Educatieklas van Binn’stad een samenwerking is van de gemeente Groningen, het Alfa-college en 
de Noorderpoort? 
… er een jobhunter is bij Binn’stad die jongeren helpt een stage, BBL plek of betaald werk te vinden? 
… Binn’stad een sollicitatieclub heeft waar mbo jongeren hulp krijgen bij sollicitatieactiviteiten? 
… wij nauw samenwerken met de BBL jobhunter van de gemeente? 
… er een groen Gilde gaat starten in januari? 

Binnenstad door de ogen van leerling Ryan   
Ryan is in september begonnen bij het Pre-Entree traject van Binn’stad. Het traject bevalt hem goed. 
Sinds kort loopt Ryan stage bij de Aktie Sport aan de Vismarkt in Groningen. Hij heeft het er naar zijn zin. 
Hij geeft aan: “Het is een hele leuke stageplek met leuke collega’s en ik kan er veel leren”.  
 
Ryan hoopt door zijn deelname aan het Pre-Entree traject een nieuwe koers in te slaan in zijn leven. Zijn 
doel is om hierna in februari naar de Entree opleiding te gaan en succesvol af te ronden, waarna hij 
graag verder wil leren.    

 
Heritier is een vriendelijke, sociale jongen van 24 jaar en woon-
achtig in Groningen. Hij is op zoek naar een BBL-plek als ver-
koopmedewerker. Eerder heeft hij bij de supermarkt Jumbo ge-
werkt.  
 
Heritier omschrijft zichzelf als “punctueel, collegiaal en een harde 
werker”. Hij is erg gemotiveerd en kan zowel goed samen- als 
zelfstandig werken.  
 
Zijn droom voor de toekomst is om na het voltooien van zijn  
opleiding een eigen modezaak te beginnen.  

BBL-oproep verpleegkundige niveau 4!  
Alev is een leuke jongedame van 22 jaar uit Groningen. Zij wil graag met 
mensen samenwerken en verzorgen en het lijkt haar fantastisch om daar 
haar beroep van te kunnen maken. Daarom is ze op zoek naar een BBL-plek 
als verpleegkundige in een verpleeghuis, verzorgingstehuis of in het zieken-
huis.  
 
Alev heeft stage gelopen bij Ilmarinen in Groningen, een instelling voor kin-
deren en volwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking.  
 
Over zichzelf geeft ze aan goed onder druk te kunnen werken. Daarnaast is 

ze sociaal en behulpzaam. In de toekomst wil ze graag in een ziekenhuis als verpleegkundige aan de 
slag.  

http://www.opleidingbinnstad.nl/site/project-binnstad/archief-nieuwsbrief/
http://www.opleidingbinnstad.nl

