
December 2013  Nieuwsbrief Opleiding Binn’stad Opleiding Binn’stad 

 Nr. 26 

Kerstvakantie 
De kerstvakantie staat weer voor de deur. We blikken tevreden terug op het afgelopen jaar, waarin een 
aantal leerlingen van Opleiding Binn’stad naar het reguliere Alfa-college is doorgestroomd. Tegelijkertijd 
stromen er nog steeds nieuwe leerlingen in bij Binn’stad. In deze nieuwsbrief stelt een nieuwe docent zich 
voor, vertellen leerlingen wat ze van de opleiding vinden en leest u wat de La Place voor stagebedrijf is. 
Alvast Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar gewenst! 

Twee nieuwe collega’s 
 
In het nieuwe jaar start Randy Asjura (33) als jonge-
rencoach bij Opleiding Binn’stad. Hij vervangt Roos 
Peters, jongerencoach tot en met eind december, 
die haar studie aan de universiteit gaat vervolgen. 
Randy komt uit Groningen en heeft in het verleden 
veel functies bekleed. Zo is hij beroepsmilitair ge-
weest en heeft hij bij een vervoersmaatschappij het 
personenvervoer met busjes verzorgd. “Bij deze, en 
andere functies, heb ik veel mensenkennis opge-
daan. Ik omschrijf mijzelf als een vriendelijk en open 
persoon met een goed inlevingsvermogen.” Randy 
hoopt dat hij bij zijn werkervaringsplek bij Binn’stad 
veel kan leren als jongerencoach en door te groeien 
als persoon. Daarnaast heeft hij plannen om nog te 
gaan studeren. 
 
Afgelopen november is Ruth Kolkman (35) uit Be-
dum bij Binn’stad gestart als facilitair medewerkster. 
Deze werkervaringsplek biedt haar de mogelijkheid 
om, naast de werkzaamheden als het gebouw 
schoon te houden, verder te komen met het sollici-
teren. “Ik hoop mijzelf te ontwikkelen en verbeteren 
om zo betaald werk te vinden.” Ruth omschrijft zich-
zelf als vrolijk, sociaal, een goede planner en orga-
nisatorisch sterk. “Het liefst ga ik aan het werk in 
een zwembad om zwemles te geven en/of toezicht 
te houden.” Ook zou Ruth wel als administratief me-
dewerker, receptioniste, medewerker van een die-
renwinkel of hulpverlener op een zorgboerderij wil-
len werken. “Ik heb eerder zwemles gegeven aan 
kinderen. Nu werk ik soms nog als coördinator op 
festivals in de Randstad.”  

Wist u dat Opleiding Binn’stad … 
 

een samenwerkingsverband is tussen de gemeente 
Groningen en het Alfa-college? 
een opleiding op AKA niveau aanbiedt? 
werkt met kleine klassen? 
jongeren zonder vmbo-diploma laat instromen? 
stages regelt in de binnenstad van Groningen? 
veel persoonlijke begeleiding biedt? 
niet alleen jongeren uit de gemeente Groningen op 
school heeft? 
nog elke week nieuwe leerlingen aanneemt? 

Binn’stad door de ogen van leerlingen Ryan 
en Yaella 
 
De 17-jarige Ryan is tevreden over Opleiding 
Binn’stad. “Je krijgt weer wat ritme in je leven 
door de school- en stagetijden.” De vakken bur-
gerschap en werknemersvaardigheden spreken 
Ryan het meest aan. Met name het niet snel af-
geleid worden en goed opletten zijn aandachts-
punten voor hem. “De begeleiding is prima, maar 
uiteindelijk moet je het toch zelf doen. Momenteel 
loop ik stage bij de La Place in Groningen. Daar 
is het erg gezellig en leer ik veel.” Op zijn stage 
mag hij broodjes bakken, smeren en serveren. 
Ook schoonmaken hoort erbij. “Ik weet nog niet 
wat ik later graag wil worden, maar ik wil iets 
doen waarmee ik veel geld kan verdienen.” 
 
Een van de twee meisjes die nu bij Opleiding 
Binn’stad leert is de 17-jarige Yaella. “De oplei-
ding vind ik goed, ik vermaak mij wel. Samen met 
Melissa zijn wij nu de enige meisjes, maar dat is 
wel gezellig zo.” Qua vakken heeft Yaella niet 
echt een voorkeur. Ze vindt haar jongerencoach 
leuk en de begeleiding is naar haar zin. “Ik loop 
nu stage bij de kledingwinkel Paris2day in Gro-
ningen waar ik alles mag doen, zoals kleding net-
jes hangen. Laatst heb ik zelfs een pop aange-
kleed.” Later zou Yaella graag de mbo-opleiding 
Sociaal Pedagogisch Werk (SPW) willen volgen. 
“Maar daarvoor moet ik eerst doorstromen naar 
niveau 4. Als dat niet lukt kan ik altijd nog langer 
in een winkel werken, zoals ik nu doe bij de Pa-
ris2day.” 

https://www.facebook.com/Binnstad
http://www.twitter.com/binnstad
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Opleiding Binn’stad 

Boterdiep 34 

9712 LP Groningen 

050-3189449 

 
www.opleidingbinnstad.nl 

Sollicitatieclub  
Elke donderdag om 13:00 

(m.u.v. 26/12/13 en 2/1/14) 

Voorlichting 
Elke maandag om 14:00  

(m.u.v. 30/12/13) 

Kerstvakantie 

21/12/13 tot en met 5/1/14 

Leerhonk open tijdens 

vakantie op: 

23/12/14, 24/12/14, 2/1/14 
en 3/1/14 

AGENDA 

Stagebezoek bij La Place (V&D) 
 
Op de begane grond van de V&D in Groningen vind je het restau-
rant La Place. Hier loopt Ryan, leerling van Opleiding Binn’stad, 
stage. Hij wordt mede begeleid door Erwin Nieboer (33), food ma-
nager bij La Place. “Wij kenmerken ons als stagebedrijf in de hore-
ca door onze non-professional opzet. Dit betekent dat iedereen 
hier kan binnenstromen, zonder enige voorkennis van horeca.”  
 
Nieboer vindt de opleiding die Binn’stad aanbiedt heel goed. “Het 
zou zo anders heel moeilijk zijn voor de jongeren om aan het werk 
te komen. Wij hebben de ervaring nu dat het goed met ze samen-
werken is, zolang je maar goede afspraken maakt.” Stagiaires mo-
gen bij La Place eten voorbereiden, broodjes smeren, gasten be-
naderen, koffie zetten en in de spoelkeuken werken. “Ik hoop dat 
wij jongeren wat discipline kunnen bijbrengen”, aldus Nieboer. 

Wie kom je tegen bij Opleiding 
Binn’stad? 
 
Henk Hoogenkamp (54) is nieuw 
bij Binn’stad als docent. “Ik geef op 
vrijdag rekenen. De rest van de 
week werk ik op het Alfa-college 
aan de Admiraal de Ruyterlaan in 
Groningen.” Henk geeft daar de 
vakken elektrotechniek, energie-
technologie, coaching, presente-
ren, bedrijfskunde en nog veel 
meer. “Ik heb twee kinderen en 
woon dicht bij de Eemshaven, lek-
ker rustig.” 

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

