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Een nieuw jaar! 
Na een extra lange en koude kerstvakantie, zijn we inmiddels weer gestart met een nieuw jaar. Het is voor ie-

dereen even weer wennen, maar veel tijd is er niet want er staat veel te gebeuren. Nieuwe leerlingen komen erbij, 

huidige leerlingen stromen door en een paar oude leerlingen zijn al gestart met hun vervolgopleiding. Het is druk 

bij de sollicitatieclub en we hopen ook op drukte bij het nieuw te starten Bijbanentraject.  

 

In de Pre-Entree en de Educatieklas hebben veel  leerlingen zich al in-

geschreven bij een vervolgopleiding. Zij kunnen nu na enkele 

maanden Binn’stad doorstromen naar regulier onderwijs.  

De meeste leerlingen stromen door naar de Entreeopleiding bij het Alfa-

college. Hieronder zie je wat de leerlingen precies gaan doen.  Als zij 

met dezelfde inzet doorgaan bij hun nieuwe opleiding, dan kunnen ze volgend jaar hun diploma’s in 

ontvangst nemen.  

Dat een deel van onze leerlingen doorstroomt zorgt voor ruimte voor nieuwe leerlingen. Mocht u jon-

geren kennen die geschikt zijn voor ons Pre-Entree traject of de Educatieklas  dan kunt u hen 

aanmelden.  Als wij een melding ontvangen nodigen we hen direct uit!   

Pre-Entree traject en Educatieklas 

 

Van de leerlingen die in de afgelopen maanden in het Pre-Entree traject zijn gestart…  

… gaan Ahmed en Timar de Entreeopleiding Techniek doen bij het Noorderpoort resp. Alfa-college. 

… gaat Rilana naar het WijkLeerbedrijf in Selwerd voor Entree Zorg &Dienstverlening.  

… gaat Rick doorstromen naar Entree Detailhandel.  

… gaat Milan starten in de ICT sprintklas van het Alfa-college op niveau 3.  

Deveney en Hilbrand houden het nog even spannend en in onze nieuwsbrief van februari kunt u lezen 

over welke keuze zij hebben gemaakt!  

Doorstroom Pre-Entree 

 

Bij de Educatieklas nemen wij ook afscheid van een aantal leerlingen, want…  

… Moh en Nasib starten binnenkort met de Entree NT2 Detailhandel opleiding op het Alfa-college.  

… Oscar is na de kerstvakantie al gestart met de BBL opleiding Fietstechniek op niveau 2!  

… Zenailey is vorige week al vertrokken en heeft een goede start gemaakt bij de Entreeopleiding NT2 

Detailhandel! 

Doorstroom Educatieklas 

 
Het is nog steeds gezellig druk bij de sollicitatieclub. Veel nieuwe gezichten en er 
zijn nog steeds veel jongeren op zoek naar een BBL plek of een baan.  
 
Heb je hulp nodig bij het maken van je CV, het schrijven van een motivatiebrief of 
wil je gewoon eens een sollicitatiegesprek oefenen? Kom dan naar onze gratis sol-
licitatieclub!  
 
Je kunt je aanmelden op onze website en dan nemen wij contact met je op!  

Sollicitatieclub 

http://www.opleidingbinnstad.nl/site/
http://www.twitter.com/binnstad
http://www.opleidingbinnstad.nl/site/preentree/
http://www.opleidingbinnstad.nl/site/taal-en-rekenklas/
http://www.opleidingbinnstad.nl/site/sollicitatieclub/
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Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!  

….er elke dinsdag een voorlichting is over het Pre-Entree traject en de Edu-
catieklas?  

….er op elk moment nieuwe leerlingen kunnen instromen?  

….er weer plaats is voor nieuwe leerlingen?  

… er op 26 januari een gratis cursus bij de GKB start over leren omgaan met 
geld? Kijk op Rondkomen kun je leren voor meer informatie!  

….wij ook scholieren helpen bij het vinden van een bijbaan?  

Wist u dat...? 

 

Opleiding Binn’stad 

Boterdiep 34 

9712 LP Groningen 

050-3189449 
www.opleidingbinnstad.nl 

Binn’stad door de ogen van… Sjors (Pre-Entree)  

Sjors is zestien jaar en komt uit Grootegast. Hij is een vriendelijke en 

rustige jongen en na de kerstvakantie gestart in onze Pre-Entree 

klas. Sjors wil het Pre-Entree traject goed afronden, zodat hij  naar een 

‘normale school’ kan na de zomer.  

We zijn inmiddels samen met Sjors op zoek naar een stage. Hij heeft al 

eerder stage gelopen bij een bedrijf in Drachten, waar hij met heel veel 

plezier aan automotoren heeft gesleuteld. Heeft u een stageplek voor 

Sjors? Mail dan naar leerhonk@opleidingbinnstad.nl of bel naar 050-3189449. 

Sjors wil graag rijk worden en omschrijft zichzelf als ‘soms wat lui’. Wij zien Sjors daarentegen als zeer 

enthousiaste leerling, die altijd op tijd is en goed meedoet met de les. Wat betreft dat rijk worden; aan 

zijn inzet op school zal het niet liggen.    

 
Milan heeft ook goed nieuws gekregen! Hij is aangenomen op de ICT 
opleiding op mbo niveau 3 en mag eind januari doorstromen. Na de 
kerstvakantie is hij nog drie weekjes bij Binn’stad, waar hij de Pre-
Entree lessen volgt en stage loopt bij de Paradigit, en elke week mag 
hij dan een dagje meelopen bij de ICT opleiding om alvast te wennen.   
 
Op 27 januari gaat Milan officieel starten bij de ICT sprint klas van het 
Alfa-college! Hij heeft er zin in en wij wensen hem veel succes! 

Milan stroomt door! 

 

Naomi is een leuke, enthousiaste meid uit Leek. Ze is vijftien jaar en zit sinds 

een week bij ons.  Een week is erg kort, maar Naomi lijkt zich al goed thuis te 

voelen.  

Na Binn’stad wil Naomi graag de kappersopleiding gaan doen; een mooi stre-

ven. Naast de lessen bij Binn’stad zijn we ook voor Naomi op zoek naar een 

stage in de detailhandel of een kapperszaak. Werkervaring heeft ze genoeg, ze 

werkt namelijk bij haar ouders in de viskraam.  Weet u een stageplek voor Na-

omi? Stuur dan een mail naar leerhonk@opleidingbinnstad.nl of bel naar 050-

318949. 

Naast school en werk, zingt en danst Naomi graag. Ook gaat ze vaak shoppen.    

Binn’stad door de ogen van… Naomi (Pre-Entree) 

Eind februari organiseren wij vanuit Binn’stad weer een algemene voorlichting over opleidingen, 

trajecten en andere mogelijkheden voor voortijdig schoolverlaters.  

Houd onze website in de gaten voor meer informatie! 

http://www.opleidingbinnstad.nl/site/project-binnstad/archief-nieuwsbrief/
https://gemeente.groningen.nl/gratis-cursus-rondkomen-kun-je-leren
http://www.opleidingbinnstad.nl

