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Veel nieuwe leerlingen ingestroomd 
In de afgelopen maand hebben we bij Opleiding Binn’stad veel nieuwe leerlingen welkom geheten. 
Instroom is nog steeds mogelijk. Iedere maandag om 14.00 uur hebben we een voorlichting. Daarnaast 
zijn er weer  vier leerlingen doorgestroomd naar het Alfa-college. In deze nieuwsbrief leest u onder andere 
wat een leerling van Binn’stad vindt, stellen we een stagebedrijf voor en verstrekken we nieuwe informatie 
over de opleiding. 

 

Stagebezoek bij Paris2day 
 
Onze leerling Yaella loopt stage bij de kledingwinkel Pa-
ris2day. Wat is dit voor stageplaats? En hoe worden sta-
giaires daar begeleid? Martine Ufkes (29) is bedrijfsleid-
ster bij  Paris2day en begeleidt de stagiaires. Zij vertelt 
hoe het bij haar bedrijf werkt. 
 
“Het concept van de Paris2day is dat de keten één keer 
in de twee weken inkopen doet. Dit betekent dat er 
steeds een nieuwe collectie in de winkel hangt. De doel-
groep varieert van 13 tot 70 jaar. Dat maakt het werk 
heel veelzijdig voor stagiaires, omdat je bij wijze van een 
leeftijdsgenoot, ook een dame achter een rollator aan 
een trui kan helpen.” 
 
Volgens Ufkes hangt er een leuke sfeer in de winkel. Sta-
giaires komen bij haar niet alleen voor het schoonmaken, 
want dat moet iedereen die er werkt doen. Er wordt geen 
onderscheid gemaakt. “Ze mogen bij ons alle verkoop-
functies leren, maar wel stapje voor stapje. Het begint 
met voorverkoop (klanten begroeten bij de deur), dan 
middenverkoop (in de winkel), vervolgens pashokjes en 
uiteindelijk kassa.” Werkzaamheden zijn onder andere de 
winkel met kleding inhangen en aanvullen en het inrich-
ten van rekjes. 
 
Yaella is zo goed bezig op haar stage dat ze binnenkort samen met een andere collega een 
‘vriendinnenavond’ mag organiseren. Ze krijgen hiervoor een budget voor hapjes en drankjes en moeten 

minimaal 30 vriendinnen van bijvoor-
beeld school regelen die naar de 
avond toekomen. Ufkes: “Bij deze 
avond is de winkel ’s avonds alleen 
voor dit gezelschap geopend en kan 
een ieder deskundig advies krijgen 
en is er een kortingstarief van 20 
procent op de gehele collectie.” 
 
Ufkes is altijd geduldig met stagiaires 
en legt duidelijk uit wat de bedoeling 
van de werkzaamheden is. “Ik wijs 
ze ook op hun fouten. Dat is niet al-
tijd leuk, maar hier leren ze wel van.” 
Het contact met Opleiding Binn’stad 
is volgens Ufkes uitstekend. “Ik heb 
nog nooit zo’n intensieve begeleiding 
meegemaakt vanuit een school. Dit 
maakt de samenwerking erg prettig. 
Ik vind het daarnaast erg leuk om 
stagiaires te zien opbloeien.” 

 

https://www.facebook.com/Binnstad
http://www.twitter.com/binnstad
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Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!  

 

Opleiding Binn’stad 

Boterdiep 34 

9712 LP Groningen 

050-3189449 

 
www.opleidingbinnstad.nl 

Sollicitatieclub  
Elke donderdag om 13:00 
(Ook in voorjaarsvakantie) 

 
Voorlichting 

Elke maandag om 14:00 
  

Vakantie 
22 februari t/m 2 maart 

(Leerhonk open) 

AGENDA 

V&D-school 
De V&D-school is een praktijkgerichte AKA opleiding op mbo ni-
veau 1 richting detailhandel. Het is een eenjarige bol-opleiding 
waarbij werken in de V&D-winkel aan de Grote Markt in Groningen 
centraal staat. Elke doordeweekse dag ga je naar de V&D waar je 
in het V&D-klaslokaal een paar uur les krijgt en daarnaast loop je 
stage op de afdelingen.  
 
Je werkt als assistent van een V&D-medewerker. Tijdens de stage 
houd je het magazijn op orde, ben je aanwezig bij de goederenont-
vangst, zorg je ervoor dat in de winkel alles wordt aangevuld en 
houd je de winkel netjes. Een coach, die tevens je stagebegeleider 
is, begeleidt en helpt je om opdrachten te oefenen. Op de opleiding 
krijg je vakken als Nederlands en rekenen.  
 
Rond je alles met succes af? Dan ontvang je een mbo-diploma op 
niveau 1. Kijk voor meer informatie op www.alfa-college.nl.  Wil jij 
dit ook? Meld je dan hiervoor aan bij n.stegeman@alfa-college.nl.  
 
(Bron: www.alfa-college.nl) 

Binn’stad door de ogen van  leerling Armand 
De 17-jarige Armand uit Groningen zit al een tijdje bij Opleiding Binn’stad. Hij heeft het 
erg naar zijn zin en vindt de opleiding leuk. “Af en toe vind ik het niet zo leuk, maar dat 
komt omdat ik liever werk dan dat ik naar school ga. Gelukkig kan ik elke dag stage lo-
pen.” Armand loopt stage bij McDonalds Westerhaven in Groningen. “Daar mag ik ach-
ter de grill hamburgers bakken. Mijn coach bij Binn’stad heeft deze stage voor mij gere-
geld en daar ben ik blij mee.” Op school kan hij zich het beste vinden in het vak reke-
nen. “De docent legt de sommen altijd beeldend uit, zodat ik het beter snap.” Later wil 
Armand zich aansluiten bij de Landmacht en het liefst wil hij dan scherpschutter wor-
den. 

AKA wordt Entree-opleiding 
In het mbo worden per 1 augustus 2014 de AKA 
en niveau 1 opleidingen vervangen door de Entree
-opleiding. Alle jongeren zonder vmbo-diploma 
moeten naar de Entree-opleiding. Hier kunnen zij 
kiezen uit negen uitstroomprofielen. In maart wordt 
bekend welke uitstroomprofielen er komend 
schooljaar bij het Alfa-college in Groningen ge-
volgd kunnen worden. Het aantal lesuren per week 
wordt iets hoger dan nu het geval is. De Entree-
opleiding duurt normaal gesproken één jaar. 

Nieuwe klas 
Op 3 maart aanstaande start er een nieuwe 
groep bij Opleiding Binn’stad. Dit is een groep 
voor jongeren vanaf 18 jaar, woonachtig in de 
gemeente Groningen, die nog geen startkwalifi-
catie hebben. Zij volgen op dit moment ook geen 
beroepsopleiding en hebben extra lessen Neder-
lands en rekenen nodig. 
 
Doel is een taal-/reken uitstroomniveau te halen 
van 2F. Hiermee kun je naar een opleiding op 
niveau 2 binnen het mbo-onderwijs. Daarnaast 
wordt er dagelijks stage gelopen om vaardighe-
den op te doen, een betaalde baan te verwerven 
of kennis van de beroepen op te doen. Op deze 
manier kan er na de zomer een goede studiekeu-
ze gemaakt worden. 
 
Iedere dag krijgen de leerlingen van 11.00 tot 
13.00 uur les van een docent van het Alfa-college 
of van het Noorderpoort. De lessen zijn in het 
Leerhonk aan het Boterdiep. Geïnteresseerden in 
deze nieuwe klas kunnen een e-mail sturen naar 
leerhonk@opleidingbinnstad.nl. 
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