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Een nieuw begin 
De kerstvakantie is voorbijgevlogen. Intussen heeft de tijd niet stilgestaan bij Opleiding Binn’stad. In deze 
nieuwsbrief leest u over Anke Kersting, die tijdens een korte stage bij Binn’stad een sollicitatietraining 
heeft ontwikkeld. Verder stelt de nieuwe jongerencoach Sara zich voor en vertellen twee leerlingen hoe 
het ze vergaat op de opleiding. Eén leerling is net begonnen met de opleiding, de ander stroomt 
binnenkort door naar de reguliere opleiding in het gebouw van het Alfa-college aan de Admiraal de 
Ruyterlaan. Voor iedereen een nieuw begin. 

 De medewerkers van 
Opleiding Binn’stad en 
het Alfa-college hebben 
net voor de kerstvakan-
tie het jaar afgesloten 
met een feestelijke 
vergadering. Zie hier-
naast het resultaat. 

Training Sollicitatieclub 
 
Anke Kersting (25) heeft in het kader van een korte stage van de master  Onderwijskunde aan de Rijks-
universiteit Groningen een sollicitatietraining plus handleiding voor docenten ontwikkeld. Deze vraag 
kwam vanuit Project Binn’stad. De training is bedoeld voor mbo-studenten van alle niveaus en zo opge-
steld dat docenten de training tijdens het vak ‘Loopbaan en Burgerschap’ kunnen geven. 
 
Na gesprekken met onder andere werkgevers uit de detailhandel en horeca is gebleken dat jongeren 
over onvoldoende sollicitatiecapaciteiten beschikken. Door de training, die is opgebouwd uit twee lessen 
en een optionele derde, wordt  de basis van het solliciteren bijgebracht . Een aantal oefeningen uit de 
training zijn getest door deelnemers van de Sollicitatieclub. 
 
In de training wordt onder andere aandacht besteed aan het opstellen van een CV, 
met daarbij ook de kwaliteiten van de leerlingen en de motivatie om te werken. Ver-
der wordt aandacht besteed aan het voeren van een sollicitatiegesprek en tot slot 
aan netwerken. Er zijn oefeningen en werkbladen ontwikkeld die de docent kan ge-
bruiken om de leerlingen deze technieken aan te leren. Voor de docent is verder 
een korte checklist opgesteld waar extra op moet worden gelet tijdens het sollicita-
tieproces van de leerling. Een voorbeeld is dat de leerlingen een professioneel e-
mailadres gebruikt en passende kleding draagt naar een gesprek. 
 
De training is vanaf 1 februari beschikbaar voor geïnteresseerden. Via  
leerhonk@opleidingbinnstad.nl kunt u de training opvragen of om meer informatie 
verzoeken. 

 

Plekken beschikbaar! 

Het is het hele jaar mo-
gelijk om in te stromen 
bij Opleiding Binn’stad. 
Er zijn nog plekken be-
schikbaar!  

Meer informatie en/of 
aanmelden kan via on-
ze website 
www.opleidingbinnstad.nl 

of telefonisch op 050-
318 94 49. 

https://www.facebook.com/Binnstad
http://www.twitter.com/binnstad
mailto:leerhonk@opleidingbinnstad.nl
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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 

 

Voorlichting 
Elke maandag om 14:00  

AGENDA 

Een nieuwe collega 
 
In januari is Sara van der Bent (24) als jongerencoach bij 
Opleiding Binn’stad gestart. Zij werkt samen met coach 
Randy Asjura. De 24-jarige Sara komt uit Groningen en 
heeft vorig jaar haar master Ontwikkelingspsychologie 
aan de Rijksuniversiteit in haar woonplaats behaald. “Mijn 
afstudeeronderzoek heb ik in Oeganda gedaan. Daar 
keek ik naar voortijdig schoolverlaters vanwege de oorlog 
die daar lange tijd gaande was. Focus lag op de persoon-
lijke begeleiding die er was en waar nog behoefte aan 
was, zodat ze op een goede manier kunnen terugkeren in 
de maatschappij.”  
 
Sara denkt  in kansen en oplossingen. Ze benadert jon-
geren positief en heeft oog voor zaken die bij het individu 
spelen. “ Ik wil de leerlingen bij Binn’stad helpen een stap 
verder te komen en ze  in het ritme te krijgen voor een 
vervolgopleiding en stage die bij ze past. Mijn taak is om 
als aanspreekpunt te fungeren en de leerlingen te bege-
leiden.” De nieuwe coach is in haar vrije tijd vrijwilliger bij 
Stichting Vluchtelingenwerk en basketbalt als sinds haar 
achtste levensjaar. “Ik hoop veel te leren bij Binn’stad en 
zie er naar uit de leerlingen beter te leren kennen.” 

Binn’stad door de ogen van Umit en Ilyas 
 
De 18-jarige Umit mag binnenkort doorstromen naar het Alfa-
college. “Ik hoop dat ik dan verder kan met de BOL-opleiding.” 
Dit betekent dat Umit drie dagen in de week stageloopt en twee 
dagen naar school gaat. “Ik hoop dat ik dan kan blijven stagelo-
pen bij de Hornbach. Dat doe ik nu en ik heb het daar erg naar 
mijn zin.” Bij de bouwmarkt mag Umit schilderen, stellingen bou-
wen, zaagmachines in elkaar zetten en kasten en tafels maken. 
Lachend grapt hij: “Ik noem het ook wel eens het knutselhoekje 
waar ik sta.” Het voortraject bij Binn’stad heeft hem goed ge-
daan. “De docenten en coaches gaan hier beter met je om dan 
op andere scholen. Er is meer aandacht en dan gaat alles ook 
beter.” 
 
Ilyas (16) gebruikt iets minder woorden dan zijn klasgenoot 
Umit, maar hij is net zo tevreden over de opleiding. Alhoewel, hij 
vindt ‘pauze’ het leukste vak dat er is. “Ik zie de opleiding bij 
Binn’stad als een opstapje naar het Alfa-college. Als ik dit goed 
doe kan ik mijn mbo-opleiding niveau 1 snel halen. Het vak 
‘Loopbaan en Burgerschap’ vind ik het leukst. We kijken elke 
maandag bijvoorbeeld naar het nieuws. Dat is erg leerzaam.” 
Ilyas loopt stage bij horecagelegenheid LaPlace. Deze  is ge-
vestigd in de V&D. “Ik sta achter de balie voor de warme dran-
ken. Het is een leuke stage. Of ik dat later ook wil doen? Geen 
idee, als het maar een baan is waar ik veel geld kan verdienen.” 

 

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

