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Binn’stad bloeit volop dit voorjaar 
Niet alleen buiten schieten de bloemen al vroeg uit de grond, ook in het gebouw van Binn’stad zien we dit 
voorjaar in korte tijd al veel nieuwe leerlingen rondlopen. De aanmeldingen voor de Educatieklas stromen 
binnen en ook de voorlichting voor de AKA-klas wordt nog drukbezocht. In beide klassen is nog plaats 
voor nieuwe leerlingen. In deze nieuwsbrief is er verder aandacht voor een nieuwe docent, een bekend 
gezicht bij Binn’stad en een openstaande vacature. 

Een bekend gezicht 
Veelgehoorde vraag aan Lieke Brons is of ze nog bij Opleiding Binn’stad werkzaam is. Ja, dat is ze al 
sinds de oprichting van het project in maart 2011. Reden genoeg om in deze nieuwsbrief even aandacht 
te schenken aan wat Lieke als projectleider voor Binn-
stad betekent.  
 
Lieke coördineert de vijf projecten bij Binn’stad. Daar-
naast zorgt ze dat de dagelijkse gang van zaken goed 
verloopt, stuurt ze het projectteam aan, rapporteert ze 
over de projecten, onderhoudt ze contacten binnen het 
netwerk en beheert ze het gebouw.  
 
Ze omschrijft zichzelf als doelgericht, flexibel, zelfstan-
dig en enthousiast. Deze kwaliteiten past ze ook toe in 
haar bedrijf in projectcoördinatie, BronsEnProject, waar 
ze projecten ontwikkelt en realiseert in welzijn, onder-
wijs en sport. 
 
Lieke hoopt dat haar investering in de coördinatie van 
de projecten resulteert in een positieve doorstroom van 
jongeren naar de arbeidsmarkt. “Dat ze hun goede 
competenties kunnen inzetten en vervolgens econo-
misch zelfredzaam zijn; daar streef ik naar.”  

Stages en BLL-plekken gezocht 
Wij zijn het hele jaar door op zoek naar stage-
plaatsen en BBL-plekken voor onze leerlingen van 
de AKA-klas, de Educatieklas en de Sollicitatie-
club. Heeft u plaats voor een jongere? Stuur dan 
een e-mail naar jobhunter@opleidingbinnstad.nl 
of bel naar 050-3189449. Met name in de bouw, 
transport, techniek en zorg zoeken we nog plek-
ken waar onze jongeren aan de slag kunnen! 

AKA-klas: van nu tot aan de zomer 
Hoe werkt de AKA-klas bij Opleiding Binn’stad 
momenteel met het oog op de entreeopleiding 
volgend jaar? Jongeren kunnen tot aan de zomer 
instromen bij Binn’stad.  
 
Hier worden ze voorbereid op een entreeopleiding 
die na de zomer bij het Alfa-college gevolgd kan 
worden. Op dit moment is er geen doorstroom 
mogelijk van Binn’stad naar het Alfa-college. 

Een nieuwe docent (Educatieklas) 
De 23-jarige Carlien Klaassens is, samen met 
Henk Timmer, in maart als docent van de Educa-
tieklas begonnen. “Ik werk bij het Alfa-college. 
Daar geef ik voornamelijk les aan anderstaligen. 
Binnenkort ben ik klaar met mijn avondopleiding 
‘pedagogiek lerarenvariant’. Dat sluit goed aan bij 
de doelgroep die ik bij Binn’stad heb.“  
 
Carlien hoopt dat ze er de komende tijd samen 
met de leerlingen een leuke en leerzame periode 
van kan maken. “Ik vind het tot nu toe erg leuk om 
de groep jongeren van de Educatieklas les te ge-
ven.” 

 

 

https://www.facebook.com/Binnstad
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Sollicitatieclub  
Elke donderdag om 13:00 

 
Voorlichting 

Elke maandag om 14:00 
(m.u.v. 21 april en 5 mei) 

AGENDA 

Vacature: secretaresse voor 32 uur (werkervaringsplek)  
Per 1 mei 2014 zijn wij op zoek naar een secretaresse die een steentje bij kan dragen in het project Binn-
stad. Wij bieden een werkervaringsplek (met behoud van uitkering) voor 32 uur per week voor een perio-
de van 6 maanden en een prettige werksfeer waarbij je de mogelijkheid wordt geboden om werkervaring 
op te doen en veel te leren. Het volgen van cursussen, zoals Excel en BHV/EHBO, behoort tot de moge-
lijkheden en is in sommige gevallen verplicht. 
 
Binn’stad is een project voor leerlingen en werkzoekende jongeren van de laagste niveaus, die moeilijk 
kunnen meedraaien in het reguliere onderwijs. Deze jongeren zijn jong, hebben een laag niveau en dra-
gen vaak ook nog sociale problematiek met zich mee waardoor werkgevers ze niet willen hebben. In het 
project worden docenten en coaches extra ingezet voor de begeleiding van deze leerlingen. Hierdoor 
worden werkgevers ontzorgd en kunnen de leerlingen een startkwalificatie of vakdiploma gaan halen. 
 
De werkzaamheden bestaan onder andere uit telefoontjes beantwoorden, agenda beheren, corresponde-
ren, kopiëren, archiveren, notuleren van vergaderingen, verwerken en opvragen van gegevens, contact 
onderhouden met derden, bijhouden van het kasboek en alle andere voorkomende secretariële taken. 
Daarnaast sta je bezoekers en klanten van het Leerhonk te woord en help je als rechterhand van de pro-
jectleider met het organiseren van bijeenkomsten en vergaderingen. Het is belangrijk dat je tussen de 
bedrijven door overzicht kunt houden. 
 
Wij zijn op zoek naar iemand die minimaal beschikt over een mbo 3 of 4 werk- en denkniveau, communi-
catief vaardig is en klant- en servicegericht werkt. Daarnaast ben je representatief, werk je accuraat en 
zelfstandig en heb je kennis van het Office-pakket. Voor deze functie heb je toestemming nodig van de 
instantie die jouw uitkering verstrekt. Interesse? Neem dan contact op met beleidsmedewerker onderwijs/
arbeidsmarkt mevrouw S. Veerkamp via sanny.veerkamp@groningen.nl en/of stuur hier rechtstreeks je 
cv en sollicitatiebrief naartoe. 

Binn’stad door de ogen van leerling Gina (Educatieklas) 
De 23-jarige Gina zit in de Educatieklas waarin extra taal- en re-
kenondersteuning wordt gegeven. “Iedereen krijgt individueel 
aandacht op het niveau waarop hij of zij zit. Je gaat in de klas aan 
het werk in het boek waar je bent gebleven en wat voor jou nog 
het meest moeilijk is. Als je iets niet weet kun je het vragen aan 
de docent en krijg je goed en uitgebreid antwoord.” Tot nu toe 
heeft Gina met het vak Nederlands de betekenis van een aantal 
nieuwe woorden geleerd. “Rekenen gaat langzaam. Ik ben vooral 
bezig uit te zoeken hoe ik sommen op moet lossen.” Gina vindt de 
klas leuk en de docenten vriendelijk. Het is gezellig en zij ervaart 
hierdoor een goede sfeer. “De begeleiding van de docenten en 
jongerencoaches is prima. Natuurlijk is het niet altijd leuk om je te 
verantwoorden tegenover school, maar dat hoort erbij.”  
 
De 23-jarige loopt stage bij Limburgia. Een winkel met onder an-
dere vlaaien en taarten. “Mijn stage vind ik het allerleukste. Hier 
leer ik veel en de collega’s zijn ook leuk. Ik heb al in de bediening 
gestaan, vlaaien gesneden, ijs geschept en ik heb zelfs al eens 
kassa geprobeerd. Dat 
laatste is nog wel lastig 
met hoofdrekenen.” Later 
wil Gina graag dierenarts-
assistent worden. “De op-
leiding hiervoor wil ik vol-
gend jaar gaan beginnen 
in de buurt van Amster-
dam. Als hobby lijkt het mij 
nog leuk om een cursus in 
brood en banket te doen.” 
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