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Zomervakantie 
In de periode van 22 juli t/m 9 augustus zijn wij alleen op dinsdag en donderdag open. Daarna zijn we 

weer elke (werk)dag open en gaan we van start met een nieuw schooljaar. In deze nieuwsbrief van juli 

staan de laatste nieuwtjes van het jaar. Binn’stad heeft nieuwe collega’s, leerlingen namen hun diploma in 

ontvangst, afsluiting van het schooljaar en meer. Aanmelden voor het nieuwe schooljaar kan ook nog in 

de zomer. Lees verder voor meer informatie hierover. Fijne zomervakantie!  

Opleiding Binn’stad verwelkomt nieuwe 

collega 

Met ingang van het nieuwe schooljaar komt er 

een nieuwe collega bij Opleiding Binn’stad. Als 

jobhunter zal Marianne Wijnhold BBL en stage-

plekken zoeken om jongeren verder te helpen 

met hun opleiding. Zij heeft daarbij als doel een 

zo passend mogelijke plek te vinden die aansluit 

bij de persoonlijkheid en wensen van de jonge-

re. Marianne komt uit Groningen en heeft erva-

ring in het bedrijfsleven. Met haar eigen bedrijf 

in project management heeft zij veel contacten 

gelegd met bedrijven. Ook heeft zij ervaring met 

het begeleiden van mensen en leiding geven. 

Marianne is positief ingesteld, initiatiefrijk en 

werkt graag met mensen. Naast haar werk 

houdt ze van lezen, reizen en is ze keeper bij 

een dames voetbalteam. Bij Opleiding Binn’stad 

hoopt Marianne een leerzame tijd tegemoet te 

gaan met een leuke werksfeer. In de toekomst 

wil ze zich graag verder ontwikkelen en doorstu-

deren in verandermanagement.  

Diploma uitreiking 

Op dinsdag 2 juli mochten acht leerlingen van Opleiding Binn’stad hun diploma in ontvangst nemen op 

het Noorderpoortcollege. Binn’stad jongerencoach Sophie was aanwezig om deze feestelijke dag mee te 

vieren. Elke leerling zat met zijn/haar familie en vrienden aan een tafel en er hing een gezellige en een 

beetje formele sfeer. Aan de grote opkomst van familieleden en vrienden was te zien dat de jongeren 

hadden toegeleefd naar dit moment. De uitreiking werd geopend met een korte introductie en ook Project 

Binn’stad werd genoemd. ‘Het project is opgezet om met behulp van extra begeleiding leerlingen op de 

arbeidsmarkt te krijgen. Na twee jaar is de samenwerking met het Noorderpoort afgelopen en sluiten wij 

af met de diploma’s,’ vertelde Jan Klijn, opleidingscoördinator van het Noorderpoort. Er waren veel vrolij-

ke gezichten maar soms ook zenuwachtige blikken bij het praatje dat elke leerling te horen kreeg. Nadat 

elke leerling een toespraak heeft gehad werd er geapplaudisseerd en opgelucht gelachen. Als afsluiter 

kregen ze allemaal een rode roos van de school en natuurlijk hun diploma in een mooie map. In de toe-

komst gaat ieder zijn eigen weg. De meeste leerlingen leren door richting zorg en welzijn, detailhandel en 

andere opleidingen. Een aantal leerlingen gaat aan het werk of zoekt nog naar de volgende stap. Alle 

leerlingen hebben goed stage gelopen. Met dank aan: Wibra, Ici Paris Heerestraat, Fair Back, More Bud-

get, Scapino, Hema en Blokker. 

Voortzetting samenwerking GCC 

Na twee succesvolle jaren gaat Opleiding Binn’stad 

door met de samenwerking met Groningen City Club. 

De Groningen City Club is een moderne onderne-

mersvereniging van en voor ondernemers in de Gro-

ninger binnenstad. Groningen City 

Club  kijkt uit naar een voorspoe-

dige samenwerking met Binn’stad. 

https://www.facebook.com/Binnstad
http://www.twitter.com/binnstad
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Binn'stad gaat door samen met het Alfa 

College! 

Binn’stad is een brede opleiding op AKA niveau 

van het MBO-onderwijs. De opleiding is een op-

start naar een reguliere AKA opleiding en wordt 

gegeven in ons eigen Leerhonk in de binnenstad. 

Het is opgezet in samenwerking met de gemeente Groningen en 

komend jaar zal Opleiding Binn’stad ook samenwerken met het Alfa 

College. De lessen worden in kleine groepjes gegeven door een do-

cent van het Alfa College. Daardoor krijgen leerlingen veel individue-

le begeleiding. Ook is er in het Leerhonk een jongerencoach aanwe-

zig voor extra persoonlijke begeleiding. Daardoor wordt de kans gro-

ter dat leerlingen de opleiding zo snel mogelijk afronden én hebben 

ze betere kansen op de arbeidsmarkt! Stagelopen is mogelijk in alle 

richtingen, op voorwaarde dat het bedrijf zich in de binnenstad van 

Nieuwe stagiaire 

Opleiding Binn’stad heeft in het 

nieuwe schooljaar ook een nieu-

we jongerencoach. Roos Peters 

zal deze functie als stagiaire op 

zich nemen. Zij is op dit moment 

studente Sociologie aan de Rijks-

universiteit en woont in Gronin-

gen. Het lijkt haar leuk om meer 

te weten te komen over het wer-

ken binnen de gemeente Gronin-

gen. Roos heeft al praktijk erva-

ring als studentvoorlichter en 

fractielid. Ook is ze leergierig en 

gemotiveerd om zich in te zetten. 

Ze hoopt een goede bijdrage te 

leveren aan Opleiding Binn’stad 

en ervaring op te doen.  
Bijeenkomst einde schooljaar 

Op 9 juli vond de afsluiting van het schooljaar plaats in het Leerhonk 

aan het Boterdiep in Groningen. Na de ontvangst van de gasten aan 

het einde van de middag was er een ontspannen sfeer met lekkere 

hapjes en drankjes. Naast veel bekende gezichten waren er ook 

nieuwe gezichten die het Leerhonk voor het eerst bezochten. In een 

kort woordje van Sanny Veerkamp werden de medewerkers van 

Binn’stad voorgesteld en sprak zij over de succesvolle afgelopen 

twee jaren van het project. Daarna volgde een rondleiding door het 

Leerhonk voor de nieuwelingen. Ook werd er afscheid genomen van 

de leerkrachten van het Noorderpoort na een tweejarige samenwer-

king. Tijdens de bijeenkomst bleek er veel interesse te zijn van be-

geleiders van leerlingen. Zij zien Binn’stad als een goed project om-

dat de leerlingen extra begeleiding krijgen tijdens hun opleiding en 

daardoor een grotere kans van slagen hebben. Al met al was de af-

sluiting van het schooljaar een interessant en gezellig evenement.  

AGENDA 
 

Leerhonk is alleen op dinsdag en 

donderdag open in de periode   

22 juli - 9 augustus. 

Let op! Geen sollicitatieclub  

25 juli, 1 augustus en 8 augustus. 

Voorlichtingsdagen  

23 en 30 juli 

6 en 13 augustus. 

Voorlichting 

Er zijn nog steeds plekken vrij 

voor het schooljaar ’13-’14! Wil jij 

leren in de praktijk en stagelopen 

in de binnenstad van Groningen 

met extra begeleiding? Meld je 

dan nu aan voor voorlichting over 

schooljaar '13-'14. Aanmelden 

blijft de hele zomer mogelijk en je 

kunt gerust een ouder of begelei-

der meenemen. Bel naar Oplei-

ding Binn’stad, 050-3189449, of 

meld je aan via Voorlichting. 

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

