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Educatieklas door de ogen van Peter Croeze 
Peter (19) is een echte Grunneger, geboren in Assen en nu woonachtig in Grijpskerk. Hij heeft zijn vmbo-
diploma behaald op het Lauwers College in Grijpskerk en zit sinds maart van dit jaar in de Educatieklas 
van Opleiding Binn’stad. Hier heeft hij zijn Nederlands flink kunnen verbeteren, met name zijn kennis van 
spelling en grammaticaregels. “Ik vind mijn docent en medeleerlingen leuk en daarom ben ik gemotiveerd 
om elke dag naar school te komen. Het is fijn om bezig te zijn, zodat ik niet steeds thuis zit.” 
 
Peter loopt nu stage bij Fair Back Kringloop, een kringloopwinkel voor hout, bouwmaterialen, kantoor-
meubelen, fietsen, fitnessapparatuur en witgoed in Groningen en dat be-
valt hem goed. “Ik heb leuke collega’s en word goed begeleid.” Dankzij 
zijn stageplek heeft hij geleerd met klanten om te gaan en hoe hij collegi-
aal moet zijn. Zijn voornaamste werkzaamheden bestaan uit hout op 
maat zagen en helpen in de winkel. Peter heeft hier speciaal voor geko-
zen, omdat hij later timmerman wil worden. Op deze manier kan hij alvast 
wat ervaring opdoen voor zijn nieuwe opleiding volgend (school)jaar. Na 
de zomervakantie wil hij aan de opleiding Timmerman beginnen bij ROC 
Friese Poort. Samen met de jobhunter is hij al druk op zoek naar een 
(BOL)-stage, het liefst in de buurt van Grijpskerk.  

BBL -oproep kappersopleiding niveau 2! 
Cynthia is 25 jaar en woont in het centrum van Groningen. Al van jongs af 
aan is ze bezig met uiterlijke verzorging: van haarstylen en krullen tot het 
haar van vriendinnen verven. “Ook doe ik vaak de wenkbrauwen en make-
up, maar mijn passie ligt echt bij het knippen en stylen van haar”. In haar 
vrije tijd danst en zingt ze graag, als ze niet bezig is met het haar van ande-
ren. “Sociaal, perfectionistisch, spontaan en vrolijk,” aldus Cynthia, als ze 
gevraagd wordt om zichzelf in een paar woorden te beschrijven. Ze is erg 
gemotiveerd en hoopt dat ze nu eindelijk haar droom om kapster te worden 
kan realiseren, maar daar heeft ze wel een BBL-plek voor nodig.  

BBL-oproep (sociaal) pedagogisch medewerker niveau 4! 
David is een behulpzame en vriendelijke man van 26 jaar. Hij heeft voornamelijk werkervaring opgedaan 
in de horeca en ICT, gezien zijn vorige opleidingen. Maar nu weet hij wat hij echt wil: de zorg in! Uiteinde-
lijk wil hij graag sociaal pedagogisch hulpverlener of ervaringsdeskundige worden, zodat hij jongeren kan 
begeleiden. Naast het helpen van mensen is hij graag bezig met sport, fitness 
en cabaret. Je kunt David omschrijven als hardwerkend, dienstverlenend en 
empatisch; daarnaast is hij meertalig. “Ik ben een sociale duizendpoot die een 
uitdaging niet uit de weg gaat”. Hij hoopt snel een leuke BBL-plek te krijgen. 

 

Binn’stad maakt zich op voor de zomervakantie 
Het schooljaar wordt binnenkort  afgerond. Voor de leerlingen komt de zomervakantie eraan en 
daarmee zal hun traject bij Binn’stad aflopen. De leerlingen van de AKA-klas hebben zich 
aangemeld voor een Entree-opleiding. Zij hebben zich de afgelopen periode goed voorbereid. De 
inzet is een positief studieadvies na 4 maanden, om vervolgens een diploma te halen na een 
jaar. De leerlingen van de educatieklas hebben zich ingeschreven voor een niveau 2-opleiding, 
waarvoor zij deze maand intakes hebben. Met de extra begeleiding bij de vakken Nederlands en 
Rekenen in de afgelopen 17 weken zullen zij met een goed gevoel de toelatingstesten gaan 
maken! Het team van Binn’stad wenst hen daarbij veel succes! 

Heeft u tips voor een baan voor één van onze toekomstige BBL-
ers? Mail dan naar leerhonk@opleidingbinnstad.nl 

WIJ HEBBEN DE JUISTE KANDIDATEN, NU NOG DE BANEN! 

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

Stagebezoek bij Monkey Donky Speelhuis 
Onze leerling Ricky (16) loopt stage bij het Monkey Donky Speelhuis, een kinder-
dagverblijf en buitenschoolse opvang. Wat is dit voor stageplaats? En hoe worden 
stagiaires daar begeleid? Michiel Westerhuis is groepsleider van de Peutergroep 
van Monkey Donky en begeleidt Ricky bij zijn stage. Hij vertelt over deze levendige 
stageplek. 
 
“Monkey Donky biedt op vier verschillende locaties in Groningen kinderdagopvang 
en buitenschoolse opvang. Het begon allemaal 15 jaar geleden op deze locatie aan de Oosterhamrikka-
de. Dit voormalige zwembad (het Noorderbad) werd omgetoverd tot een speelhuis, waar ouders met hun 
kinderen een dag plezier konden beleven. Nu is de locatie volledig in gebruik als opvang.  De voormalige 
kleedkamers zijn nu omgebouwd tot groepsruimtes. In het gebouw vind je nog een aantal karakteristieke 
aspecten, die laten zien dat dit ooit een zwembad was. ” 
 
In het oude bad staat een enorm speeltoestel met verschillende glijbanen, klimtouwen en een ballenbak. 
“We bieden de kinderen volop speelgelegenheid en vinden het belangrijk dat ze zich door vrij te spelen 

ontwikkelen”, zo vertelt Michiel. “Ook bieden wij sinds 
enige tijd voorschoolse en vroegtijdige educatie aan, 
waarin we aan de hand van bepaalde methodes de ont-
wikkeling van de kinderen stimuleren.”  
 
Michiel vindt het belangrijk om voor stagiaires de ruimte 
te creëren waarin zij zichzelf kunnen ontwikkelen. Als 
stagebegeleider biedt hij de kaders en randvoorwaar-
den waarbinnen de stagiaire de vrijheid krijgt om te le-
ren. “Door stagiaires zelf te laten ontdekken, nadenken 
en gebruik te laten maken van de handvatten die ze 
aangereikt krijgen, kunnen ze een eigen stijl van wer-
ken en omgang met de kinderen ontwikkelen.” 
 

De grote variatie in stagiaires die bij Monkey Donky over de vloer komen maakt de stagebegeleiding voor 
Michiel een erg leuke uitdaging. “We hebben stagiaires van uiteenlopende niveaus en met verschillende 
karakters.” Michiel omschrijft Ricky als een erg enthousiaste en nieuwsgierige stagiaire met een grote 
motivatie. “Hij is erg leuk met de kinderen en speelt het liefst met hen in het grote speeltoestel. En de kin-
deren vinden Ricky geweldig, ze hebben er een extra vriendje bij!” 
 
In de stagebegeleiding van Ricky legt Michiel de focus vooral op sociaal gedrag en werknemersvaardig-
heden. “Door Ricky bewust te maken van zijn gedrag en zijn omgeving, probeer ik hem te laten inzien wat 
voor effect zijn gedrag en acties hebben op de kinderen.”  
 
Volgens Michiel is de kracht van de stage binnen opleiding Binn’stad de focus op oriëntatie en de ruimte 
die er is om te proberen. “Omdat er geen beoordeling in de vorm van een cijfer aan vast zit krijgt de stagi-
aire volop de ruimte om zich te oriënteren en het stagelopen ‘gratis’ uit te proberen. Door zo een positieve 
stage-ervaring op te doen wordt de stap naar een volgende stage kleiner en gemakkelijker”. 
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