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Binn’stad bloeit volop 
Niet alleen buiten schieten de bloemen al vroeg uit de grond, ook in het gebouw van Binn’stad zijn dit 
jaar in korte tijd al veel nieuwe leerlingen. De Educatieklas zit inmiddels bijna vol met allemaal jongeren 
die taal– en rekenondersteuning nodig hebben. In de Pre-Entree klas hebben we nog ruimte voor een 
aantal nieuwe leerlingen. 
 
In deze nieuwsbrief komt van beide klassen een leerling aan het woord. Ook introduceren we onze nieu-
we jongerencoach, Margriet Opufou. Daarnaast is er aandacht voor de successen van onze sollicitatie-
club én kunt u zien wat onze aangepaste openingstijden zijn i.v.m. vakanties en feestdagen. 

“Wat je geeft, krijg je terug.” 

Binn’stad door de ogen van Jordy (Pre-Entree)  
Jordy is een van onze Pre-Entree leerlingen en hij loopt stage bij America Today, waar hij het enorm 
naar zijn zin heeft! In het verleden bij schoonmaakbedrijf ISS gewerkt en daarna werkervaring in een 
kledingwinkel opgedaan. Vooral het werk in de kledingwinkel beviel hem goed! 
 
“Kleding is mijn passie!” - Jordy  
 
Zijn toekomstdroom is om zijn niveau 4 ondernemersdiploma te behalen zodat hij later een eigen 
kledingwinkel kan beginnen. Jordy wil dan ook na de zomer met behoud van stage doorstromen naar de 
Entree Detailhandel op het Alfa-college, zodat hij aan zijn droom kan werken. 

 
Vorige maand heeft Binn’stad afscheid genomen van Sivan Omar-van 
Woersem, die ons heeft verlaten om leerplichtambtenaar te worden. Na een lan-
ge zoektocht hebben we een uitermate geschikte opvolger voor haar gevonden: 
Margriet Opufou is de nieuwe Pre-Entree jongerencoach! 
 
“Enthousiast, gedreven, loyaal en een doorzetter” – Margriet Opufou. 
 
Margriet is 35 jaar en ze heeft een blauwe maandag Geschiedenis gestudeerd, 
voordat ze besloot dat Personeel en Arbeid [nu Human Resource Management, 
red.] dé opleiding voor haar was. Met dit diploma op zak heeft ze jarenlang als 
leidinggevende in winkels gewerkt. Haar teams bestonden voornamelijk uit jon-
geren, vaste krachten en stagiaires. Het begeleiden, motiveren en coachen van 
jongeren vond ze het leukste aspect van haar werk; helaas was dit maar een 
klein onderdeel van haar werkzaamheden.  
 
Bij Binn’stad is het begeleiden en coachen juist de hoofdmoot en dat wilde ze graag! Margriet is nu net 
een paar weken bezig en kan precies aangeven wat ze het leukste vindt: de afwisseling. Ze geniet van 
het contact met de jongeren, docenten, externe begeleiders, stage bedrijven en haar collega’s. “Geen 
dag is hetzelfde!” 

Agenda   
 

Voorlichting 

Dinsdagmiddag van 13.15 uur tot 14.00 uur 

 
Entree-bemiddeling 

Dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 16.30 uur 

 
Sollicitatieclub 

Woensdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 
uur 

Let op! Op de volgende (feest)dagen zijn wij gesloten! 
 
 Maandag 27 april 
 Maandag 4 mei 
 Dinsdag 5 mei 
 Donderdag 14 mei 
 Vrijdag 15 mei 
 

Onze Pre-Entree leerlingen hebben van 2 t/m 10 mei 
vakantie en de Educatieklas leerlingen van 27 april t/m 
10 mei! Binn’stad is wel open op 6,7 en 8 mei en ook 

de sollicitatieclub op 6 mei gaat gewoon door. 

Feestdagen, vakanties en vrije dagen! 

Nieuwe collega! 

https://www.facebook.com/Binnstad
http://www.twitter.com/binnstad
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Wist u dat?  
 

… wij bij de sollicitatieclub regelmatig sprekers van bedrijven/uitzendbureaus heb-
ben om hun ervaringen te delen en de jongeren te informeren over hun vacatu-
res? Wilt u ook over uw bedrijf komen vertellen? Neem dan contact met ons op! 

… u vacatures voor stages, BBL plekken en banen ook bij ons kunt melden? 

… wij door de docenten van het Alfa-college op de hoogte worden gehouden over 
hoe het gaat met onze doorgestroomde leerlingen?  

… wij een goede samenwerking hebben met onder andere de Sociale Dienst, am-
bulante begeleiders en het MJD? 

… wij altijd stage/BBL vacatures in de detailhandel zoeken? 

Binn’stad door de ogen van… Fred (Educatieklas)  
Fred is een vriendelijke, beleefde en hardwerkende man van 29, die tweeëneen-
half jaar geleden vanuit Oeganda naar Nederland is gekomen. Hij heeft in zijn 
thuisland een opleiding detailhandel gedaan. Bij Binn’stad volgt hij de Educatie-
klas om de taal nog beter onder de knie te krijgen voordat hij start met een ver-
volgopleiding in Nederland. 
 
Een onderdeel van de Educatieklas is een taalstage en Fred is dan ook erg blij 
met zijn stage bij de Jumbo. Hij heeft hiervoor gekozen om meer Nederlands te 
spreken in een werkomgeving waarbij hij veel in contact komt met klanten, zodat 
hij zijn woordenschat en kennis van de Nederlandse taal kan vergroten. 
 
“Ik ben betrouwbaar en kan goed met mensen omgaan,” aldus Fred. Als je hem 
vraagt iets te doen, dan kun je er van op aan dat het gebeurt! 
 
Ook komt Fred elke week bij de Sollicitatieclub om te leren solliciteren naar een BBL-plek. In september 
wil hij namelijk de SVO opleiding voedingsoperator op niveau 2 gaan volgen en hiervoor is hij op zoek 
naar een BBL-leer/werkplek! 
 
Kent u misschien iemand die een BBL-plek voedingsoperator niveau 2 aanbiedt vanaf de zomer of 
heeft u zelf een plek? Neem dan contact met ons op! 

 
De huidige groep jongeren is bijna allemaal rond hetzelfde moment begonnen bij de Sollicitatieclub van 
Binn’stad, maar iedereen heeft een andere achtergrond. De één wil graag starten met een BBL-
opleiding (leren en werken), terwijl de andere al een diploma heeft en door wil gaan naar een hoger ni-
veau en hiervoor een BBL-plek zoekt. 
 
Onlangs hadden we taart bij de sollicitatieclub! Waarom? Gewoon, om te vieren 
dat een aantal jongeren een (leer/werk-)baan hadden gevonden!   
 
Enkele van de gelukkigen:  
Na een paar keer bij de sollicitatieclub te zijn geweest, heeft Sarah geleerd hoe 
ze een correct curriculum vitae opstelt en een goede sollicitatiebrief schrijft. Met onze hulp heeft ze een 
baan bij Eneco gekregen! 
 
Na een oriënterend gesprek met de jobhunter van het WERK team Sociale Dienst, heeft Sharifa ervoor 
gekozen om aan de culinaire vakschool te beginnen! Ze wil namelijk graag kok worden. Daarnaast heeft 
ze ook een cv en motivatiebrief leren schrijven en sollicitatiegesprekken geoefend bij de Sollicitatieclub. 
Mede dankzij deze activiteiten is zij ook bemiddeld naar een baan bij café De Toeter. 
 
Satar is bij Binn’stad gekomen om zijn Nederlands te verbeteren, maar wilde dit graag in combinatie 
doen met de Sollicitatieclub. Op deze manier hebben we hem bemiddeld naar een baan bij kebabrestau-
rant Hasret Döner! 

Sollicitatieclub 

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

