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Niveau 1-leerling in de spotlights:  Anisse 
 
Graag stellen wij hier onze nieuwste leerling Anisse (20) aan u voor. Hij woont in  
Lewenborg en heeft vóór Opleiding Binn’stad praktijkonderwijs ge-
volgd. 
Anisse wil later graag kapper worden en is met Opleiding Binn'stad 
begonnen om het nodige niveau 2-diploma te behalen en meer  
ervaring op te doen met klantcontact. Tijdens Opleiding Binn’stad 
wil hij graag stage lopen in een kleding– of schoenenwinkel, zoals 
Footlocker of de Bijenkorf. Hij heeft al heel wat werkervaring opge-
daan: hij heeft stage gelopen bij de Albert Heijn en hij heeft ook 
twee jaar bij Fivelingo in de metaalbewerking gewerkt. Hij vindt het 
leuk om praktisch bezig te zijn en houdt in zijn vrije tijd van gezellig-
heid met vrienden, stappen en hiphop-muziek! 
Anisse is erg gemotiveerd. Laat het ons vooral weten als u een leuke stageplek voor 
hem heeft!  

Volgt u ons al op Twitter? Klik hier!   

CV-training in het Leerhonk 

De leerlingen die op dit moment geen stageplek 
hebben, waren woensdag 26 januari aanwezig voor 
een training. De training is bedoeld om de leerlingen 
over hun sterkte en zwakke punten te laten naden-
ken, aan hun presentatie te laten werken en hun CV 
op orde te krijgen!  
Aan de hand van een vragenspel hebben de leer-
lingen hun mening gegeven over verschillende  
onderwerpen. Vragen zoals: ‘Heeft kwaad worden 
zin?’ en ‘Heb je belangstelling voor andere men-
sen?’ kwamen aan de orde. Leerlingen konden ‘nee’ 
of ‘ja’ kiezen door aan één van beide kanten van het 
lokaal te gaan staan. Nadat iedereen zijn of haar 
positie had ingenomen, werden de verschillende 
meningen besproken en aan de tand gevoeld. 
Na het vragenspel hebben de leerlingen aan de 
hand van een voorbeeld hun eigen CV gemaakt of 
geperfectioneerd. De training moet de leerlingen zo 
op een positieve manier helpen met het vinden van 
een stageplek! 

Binn’stad en praktijkonderwijs 
 
Binn’stad heeft een voorlichting gegeven bij het 
Regionaal StageOverleg van Praktijkscholen in de 
regio Groningen. Het praktijkonderwijs is een vorm 
van voortgezet onderwijs die rechtstreeks opleidt 
voor de arbeidsmarkt, voor leerlingen voor wie het 
vmbo en het leerwegondersteunend onderwijs niet 
geschikt zijn.*  
Binn’stad is een goede mogelijkheid voor leer-
lingen die praktijkonderwijs volgen en willen door-
stromen naar MBO niveau 1. Door het kleinschali-
ge onderwijs, de extra begeleiding door jongeren-
coaches en veel praktische stages wordt het deze 
leerlingen mogelijk gemaakt om een niveau 1-
diploma te halen.  
Werkt u in het praktijkonderwijs en kent u een leer-
ling die een niveau 1-diploma richting detailhandel 
wil halen? Aanmelden voor Opleiding Binn’stad is 
nog steeds mogelijk via  
aanmelden@opleidingbinnstad.nl! 
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Volop ontwikkelingen in het nieuwe jaar 
In deze eerste nieuwsbrief van het jaar stellen we niet alleen twee van onze 
nieuwe leerlingen aan u voor, maar ook onze nieuwe jongerencoach! 
Daarnaast kunt u lezen over een paar leuke activiteiten die in het Leerhonk 
hebben plaatsgevonden of die nog zullen plaatsvinden. We hopen u daarbij 
te mogen ontmoeten! 

* bron: rijksoverheid.nl 
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Niveau 2-leerling in de spotlights:  

Charmaine 

 

Ook Charmaine is net gestart met Opleiding 

Binn’stad. Ze was al begonnen met de opleiding 

detailhandel op het Noorderpoort, maar is bij 

Binn’stad beter op haar plek: ze vindt het fijn dat 

het Leerhonk klein en rustig is en dat haar klas 

niet zo groot is. Charmaine wil graag stagelopen 

in een winkel of bij een drogist, bijvoorbeeld bij 

de Wibra, Scapino of Trekpleister! Charmaine is 

representatief, gemotiveerd en heeft relevante 

werkervaring: ze werkt al een tijd met veel plezier 

bij de Zeeman op zaterdag. Als u een stageplek 

voor haar hebt, of nog een goede tip kunt geven, 

laat het ons dan weten!  

Interview met Rob Ike van onze partner Kenniscentrum Handel 

Het Kenniscentrum Handel erkent bedrijven in o.a. de detailhandel als Leerbedrijf voor 

MBO-stagairs, en traint praktijkopleiders. Ook onderhoudt het een openbaar register 

met informatie over alle erkende leerbedrijven. Rob Ike is opleidingsadviseur en trainer 

met de Groninger binnenstad als werkgebied. Een perfecte partner dus voor Opleiding 

Binn’stad! Met zijn grote netwerk weet hij goed welke bedrijven een praktijkopleider 

hebben die tijd heeft om de leerlingen die dat nodig hebben extra te begeleiden. “De 

praktijk is immers een goede plek om te leren, maar ook een hele kwetsbare plek.”  

Rob was vanaf het begin enthousiast over Binn’stad. “Het is een mooi initiatief voor jon-

geren die extra aandacht nodig hebben. Zo krijgen ze de kans om 

ervaring op te doen. Leuk om daar een verbindende rol in te spelen!”  

Lees meer over KC Handel op hun vernieuwde site! 

AGENDA 

27 + 28 januari 

Open dagen  

Noorderpoort 

1 + 15 februari 

Voorlichting 11:00 

Leerhonk 

3 februari 

Lezing ‘Wajong en 

arbeidsmarkt’ 11:00 

Leerhonk 

Wilt u de nieuwsbrief voortaan ook ontvangen? Vul het contactformulier in!  

Lezing Wajong en arbeidsmarkt 
 
Op vrijdag 3 februari om 11.00 komt Rein Hugen in het 
Leerhonk een korte lezing geven over de Wet Wajong. 
Rein Hugen is teamleider en arbeidsdeskundige bij  
Iederz Arbeidsintegratie. Hij is erin gespecialiseerd om 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het 
werk te krijgen. Bent u geïnteresseerd in dit onderwerp? 
We nodigen u van harte uit bij deze lezing aanwezig te 
zijn! U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar 
aanmelden@opleidingbinnstad.nl. We zien u graag op 3 
februari! 

Jongerencoach Sophie Horenberg 

Binn’stad heeft een tweede jongerencoach aangeno-

men! Sophie is afgestudeerd psychologe en zal niveau  

2-leerlingen gaan begeleiden. Ze wil de leerlingen 

graag motiveren voor de opleiding door ze op een 

nieuwe manier uit te dagen, bijvoorbeeld door middel 

van de CV-training (zie pagina 1) die zij gegeven heeft. 

Ze vindt het interessant om de doelgroep jongeren te 

begeleiden. “Er komt veel creativi-

teit bij kijken. Sowieso is het altijd 

fijn om mensen in ontwikkeling te 

zien en ze daarbij te helpen! ” Een 

goede aanwinst voor ons team 

dus. We wensen Sophie veel 

werkplezier! 

http://www.stagemarkt.nl/
http://www.kch.nl/
http://www.opleidingbinnstad.nl/site/contact/
http://www.iederz.nl/
mailto:aanmelden@opleidingbinnstad.nl

