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Meivakantie 
De meivakantie zit er weer op. Onze leerlingen hebben nog een paar weken te gaan totdat de 
zomervakantie begint. Aanmelden voor onze klassen is nog steeds mogelijk, maar jongeren die op dit 
moment staan ingeschreven bij een opleiding kunnen voor de zomervakantie niet meer instromen bij onze 
AKA-klas. In deze nieuwsbrief leest u hoe leerlingen de Educatieklas ervaren, stellen we een nieuwe 
collega voor en hebben we wat leuke feitjes over Binn’stad voor u op een rij gezet.  

Binn’stad door de ogen van leerling Gracjan (Educatieklas) 
De 23-jarige Gracjan uit Groningen vindt de taal- en rekenondersteuning, die hij in de Educatieklas krijgt, 
goed voor hem. “Ik kan veel leren. Vooral met rekenen. Daarnaast leer ik hoe ik met mensen moet pra-
ten.” Dat laatste is erg belangrijk voor Gracjan. Hij omschrijft zichzelf als een verlegen type en het moti-
veert hem om in een klas met andere leerlingen sociale contacten te leggen. “De docent is erg duidelijk, 
goed te begrijpen en grappig. Mijn jongerencoach is ook een soort leraar voor mij. Zij begeleidt mij, vertelt 
hoe met dingen om te gaan en helpt mij met het vinden van een stage.”  
 
Gracjan begint binnenkort met een stage bij de Halfords. Later wil hij graag culturist en militair worden. 
“Als culturist doe je mee aan bodybuilding wedstrijden. Je showt dan je afgetrainde lichaam op een podi-
um. Dat lijkt mij wel wat. Verder zou ik graag militair willen worden bij het Korps Commandotroepen. Dit 
lukt op het moment niet, omdat ik dan de Nederlandse nationaliteit moet hebben.” Gracjan vindt zichzelf 
erg handig en wil alles wel doen. “Mijn kracht ligt in de praktijk, niet in de theorie.” 

Een nieuwe collega 
Per mei is Anna op ’t Ende (56) uit Stadskanaal aan de slag gegaan als 
secretaresse bij Opleiding Binn’stad. Ze gaat zorgen voor alle administra-
tieve en secretariële zaken ter ondersteuning van het project. “Ik wil graag 
werkervaring opdoen op een ander gebied dan ik gewend ben. Hiervoor 
ben ik twintig jaar werkzaam geweest als medisch codeur en receptioniste 
bij het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal en heb ik een eigen bedrijf in vloe-
ren gehad.” Anna is naast secretaresse bij Binn’stad ook werkzaam als be-
stuurslid van de cliëntenraad van het Refaja ziekenhuis en bestuurslid van 
het Projectenfonds van Rabobank Borger-Klenckeland. 
 
“In mijn vrije tijd mag ik graag reizen, schilderen, lezen en doe ik aan Geo-
caching. Laatstgenoemde is een spel waarbij je middels GPS een cache 
(schat) moet vinden. Dit spel is wereldwijd.” Anna omschrijft zichzelf als 
sociaal, ambitieus, enthousiast, een harde werker en een teamplayer. “Ik 
wil graag mijn netwerk uitbreiden en een nuttige bijdrage leveren aan het 
project. Hierbij zal ik mijn collega’s zo goed mogelijk ondersteunen.”  

Binn’stad door de ogen van leerling Shardiviën (Educatieklas) 
Shardiviën (20) uit Groningen is sinds negen maanden in Nederland. De lessen die ze bij Binn’stad  in de 
Educatieklas krijgt ervaart ze als prettig. “Het helpt mij om mijn Nederlands met spreken en schrijven te 
verbeteren. De klas is rustig en de docent is streng, maar dat is goed voor ons.” Shardiviën vindt het leuk 
dat ze alles kan vragen wat ze niet weet. “Bijvoorbeeld vragen over spreekwoorden en hoe je je moet ge-
dragen als je net in Nederland bent.” Met dat laatste doelt Shardiviën met op tijd komen. Dat is in Neder-
land een ongeschreven regel. “Ik heb de laatste tijd geleerd om niet op te geven. Mijn wens is om een 
zorgopleiding te doen, maar het was eerst erg moeilijk om een stage in de zorg te vinden. Bijna gaf ik op, 
maar door geduld te hebben en niet op te geven is het uiteindelijk toch gelukt om een stage in de zorg te 
vinden. Mijn jongerencoach heeft mij hier heel erg mee geholpen.”  
 
Op dit moment helpt Shardiviën mee bij ZINN in het woonzorgcentrum Menno Lutterhuis. “Dat vind ik erg 
leuk. Ik mag meehelpen met activiteiten zoals bingo of een gezellige middag. Daarnaast help ik in de 
woonkamer. Daar dek ik de tafel, maak ik schoon en praat ik met de bewoners.” Later zou de 20-jarige 
graag gezinsbegeleider willen worden. “Zo kan ik families helpen die problemen hebben. Werken met be-
jaarden of in een ziekenhuis aan de slag gaan lijkt mij ook wel iets. In elk geval iets in de zorg. Naar dat 
doel wil ik toewerken.” 

 

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 

(m.u.v. 29 mei) 
 

Voorlichting 
Elke maandag om 14:00 

(m.u.v. 9 juni) 

AGENDA 

Vacature: PR– en communicatiemedewerker (werkervaringsplek) 
Per direct zijn wij op zoek naar een commercieel ingestelde PR- en communicatiemedewerker die een 
steentje bij kan dragen in het project Binn’stad. Wij bieden een werkervaringsplek (met behoud van uitke-
ring) voor 24 uur per week voor een periode van 6 maanden en een prettige werksfeer waarbij je de mo-
gelijkheid wordt geboden om werkervaring op te doen en veel te leren. Het volgen van cursussen, bijvoor-
beeld BHV/EHBO, behoort tot de mogelijkheden en is in sommige gevallen verplicht. 
  
Binn’stad is een project voor leerlingen en werkzoekende jongeren van de laagste niveaus, die moeilijk 
kunnen meedraaien in het reguliere onderwijs. Deze jongeren zijn jong, hebben een laag niveau en dra-
gen vaak ook nog sociale problematiek met zich mee waardoor werkgevers ze niet willen hebben. In het 
project worden docenten en coaches extra ingezet voor de begeleiding van deze leerlingen. Hierdoor 
worden werkgevers ontzorgd en kunnen de leerlingen een startkwalificatie of vakdiploma gaan halen. 
  
De werkzaamheden bestaan onder andere uit het bijhouden van de website en sociale media, het ver-
vaardigen van de maandelijkse nieuwsbrief en het maken van flyers, folders en uitnodigingen. Wij zijn op 
zoek naar iemand die minimaal beschikt over een hbo werk- en denkniveau en communicatief vaardig is. 
Daarnaast ben je representatief, commercieel ingesteld, werk je accuraat en zelfstandig en heb je kennis 
van het Office-pakket.  
 
Voor deze functie heb je toestemming nodig van de instantie die jouw uitkering verstrekt. Interesse? 
Neem dan contact op met beleidsmedewerker onderwijs/arbeidsmarkt mevrouw S. Veerkamp via  
sanny.veerkamp@groningen.nl en/of stuur hier rechtstreeks je cv en sollicitatiebrief naartoe. 

Leuke weetjes over Opleiding Binn’stad 
 
Wist u dat er bij Opleiding Binn’stad… 
 alleen vrouwen werken? 
 de mannelijke docenten oververtegen-

woordigd zijn voor de klassen?  
 meer jongens dan meiden worden aan-

gemeld? 
 uitzicht is op het nieuwe Infoversum (3D 

full-dome theater)? 
 druk gezocht wordt naar BBL-plekken 

door de nieuwe jobhunter? 

Aanmelden AKA-klas, Educatieklas en Sollicitatieclub 
Aanmelden voor de AKA-klas, Educatieklas en Sollicitatieclub is nog steeds mogelijk. Er is geen stop en 
we zijn niet dicht! Jongeren die op dit moment staan ingeschreven bij een opleiding kunnen voor de zo-
mervakantie niet meer instromen bij de AKA-klas van Binn'stad. 

 

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