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De herfst komt eraan! 
Onze leerlingen zijn alweer bijna drie maanden aan de slag en het gaat hartstikke goed. Sommige zijn 

iets eerder gestart dan de anderen wegens onze flexibele instroom, maar iedereen heeft ‘s ochtends les 

en loopt ‘s middags stage. Volgende week hebben ze herfstvakantie (19-23 oktober) en kunnen ze 

even bijkomen. 

In deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over een aantal van onze leerlingen, een voorlichting die wij on-

langs hebben georganiseerd en ons (oud)personeel. 

 
Milan is een jongen van 16 jaar en hij is net bij het Pre-Entree traject gestart. Hij heeft affiniteit met com-

puters en wil dan ook een ICT opleiding gaan volgen op het mbo. Milan is een rustige, serieuze en soci-

ale jongen die ook wel van een grapje houdt.  

Hij heeft nog geen werkervaring en we zijn nu druk op zoek naar een stageplek voor Milan, zodat hij zich 
kan oriënteren op zijn vervolgopleiding.  
 
Kent u een computer of ICT bedrijf dat nog op zoek is naar een leuke en gemotiveerde stagiair? Neem 
dan contact met ons op via leerhonk@opleidingbinnstad.nl of bel naar 050-3189449. 

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

 

In september is Monique Scholma bij Binn’stad aan de slag gegaan als secretaresse. 

Onze leerlingen en verwijzers/begeleiders hebben al veel contact met haar gehad en 

dus is het hoog tijd om haar eens voor te stellen!  

Monique is 24 jaar oud en is geboren en getogen in Winsum. Ze heeft in het verleden 

de opleiding sociaal agogisch werk op niveau 4 voltooid, maar heeft besloten dat het 

tijd is voor een studie in een nieuwe richting. In het nieuwe schooljaar is ze gestart met de BBL opleiding secreta-

resse en bij Binn’stad doet ze meteen, naast haar studie, werkervaring op. Ze werkt 32 uur per week bij Binn’stad 

en één dag in de week gaat ze naar school. Dat is een hele omschakeling, vooral met een kleine thuis, maar het 

gaat haar goed af! 

De werkervaringsplaats van Monique duurt zes maanden, dus neem contact met ons op als u per maart 2016 op 

zoek bent naar een capabele BBL secretaresse! 

Even voorstellen… onze secretaresse! 

Binn’stad is in de herfstvakantie (19-23 okt) open, hoewel de leerlingen vakantie hebben. 

Op zoek naar een BBL plek of een baan? Bij Binn’stad kunnen 

jongeren van 16-27 jaar gratis deelnemen aan onze sollicitatietrai-

ning en helpen we hen naar een BBL plek/baan te bemiddelen. 

De sollicitatieclub is elke woensdagmiddag van 13.30-16.00u en 

aanmelden kan via de website. We werken hierbij ook samen met 

Benno Telgenhof van het Accountteam WERK van de gemeente 

Groningen. 

Zo is Kevin onlangs bij de McDonalds geplaatst en heeft Fatos 

een BBL plek bij de Spar bemachtigd! Meta en Tjerk zitten mede 

dankzij het leren schrijven van een goede sollicitatiebrief in de 

tweede sollicitatieronde van het COA en William heeft over twee weken een meeloopdag bij de Coop. 

Jelmer, Corine en Bart hebben na het aanpassen van hun cv en het leren opstellen van een goede moti-

vatiebrief alle drie een baan gevonden! 

Het effect van de Sollicitatieclub!  

http://www.opleidingbinnstad.nl/site/
https://www.facebook.com/Binnstad
http://www.twitter.com/binnstad
mailto:leerhonk@opleidingbinnstad.nl
http://www.opleidingbinnstad.nl/site/sollicitatieclub/
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Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!  

… er nog plek is in onze Pre-Entree klas? 

… het Alfa-college op 30 oktober hun KlasseStore opent? 

… wij op maandag tot vrijdag van 8.00-16.30u geopend zijn? 

Wist u dat...?  

Opleiding Binn’stad 

Boterdiep 34 

9712 LP Groningen 

050-3189449 
www.opleidingbinnstad.nl 

Stefan is 21 jaar en afkomstig uit de Verenigde Staten. In zijn tienerjaren is 

hij met zijn ouders naar Nederland verhuisd. Hij heeft zijn niveau 2 lasser 

werk diploma al behaald, maar wil bij Binn’stad zijn Nederlandse spreekvaar-

digheid verbeteren en zijn vocabulaire uitbreiden. 

Op dit moment weet Stefan eigenlijk nog niet wat hij later wil gaan doen, om-

dat lassen toch niet goed bevallen is. Hij loopt nu stage bij het BWRI Hooge-

zand in de Groenvoorziening om zijn Nederlands te verbeteren, maar ook om zich te oriënteren op wat hij 

straks wilt gaan doen. Als hij de Educatieklas heeft voltooid en zijn Nederlands en rekenen op niveau 

heeft, wil hij namelijk een BBL opleiding gaan doen zodat hij kan werken en leren.  

Binn’stad door de ogen van… Stefan (Educatieklas) 

Voorlichting voor begeleiders over mogelijkheden voor jongeren zonder startkwalificatie!  

Op donderdag 8 oktober hebben we vanuit Binn’stad een voorlichting geor-

ganiseerd voor begeleiders van jongeren zonder startkwalificatie.  Er werd 

verteld over de trajecten van Binn’stad en verschillende Gildes, maar ook 

het Alfa-college en Noorderpoort waren aanwezig om te vertellen over Edu-

catie, Inburgering en de Entreeopleiding. 

Begeleiders, coaches, consulenten, leerplichtambtenaren, RMC begelei-

ders en anderen vanuit de gehele provincie waren in groten getale aanwe-

zig om zich te laten informeren, zodat ook zij hun kennis met collega’s en cliënten kunnen delen en de 

door hen begeleide jongeren op de juiste plek terechtkomen. 

Binn’stad door de ogen van… Davies (Educatieklas)  

Davies is een leuke, sportieve jongeman van 19 jaar. Hij woont in Assen maar volgde bij Binn’stad de 

Educatieklas om aan zijn Nederlands en rekenen te werken. Zijn doel was om zijn niveau Nederlands en 

rekenen bij te spijkeren, zodat hij de mbo opleiding Handel en Administratie kon gaan doen. Hij heeft al 

werkervaring opgedaan bij een visboer en dat vond hij erg leuk. Zijn droombaan is echter om zelfstandig 

ondernemer te worden en daarom wil hij graag iets in de handel of op een kantoor doen.  

Onlangs is Davies doorgestroomd naar het Noorderpoort! Daar is hij gestart met de niveau 2 opleiding 

Verkoper Detailhandel. Wij wensen hem veel succes met zijn vervolgopleiding en hopen dat hij zijn 

droombaan werkelijkheid kan maken! 

Kent u Sivan nog?  

Sivan Omar-Van Woersem heeft vorig jaar een werkervaringsplek als jongerencoach 

bij Binn’stad gehad en dat is haar goed bevallen.  

“Ik raad net afgestudeerden aan om gebruik te maken van werkervaringsplekken.” 

Al tijdens haar studie Rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen ontdekte Sivan dat 

ze graag met jongeren die een afstand hebben tot het onderwijs en de arbeidsmarkt 

wilde werken. Na haar afstuderen vond ze die mogelijkheid bij Binn’stad. 

“Ik heb hier met heel veel plezier gewerkt en heb ontzettend veel geleerd. Deze 

werkervaringsplek heeft bovendien deuren voor mij geopend en mede geleid tot mijn huidige functie.”  

http://www.opleidingbinnstad.nl/site/project-binnstad/archief-nieuwsbrief/
http://vbno.info/nl/nieuws/detail/548/opening-klassestore
http://www.opleidingbinnstad.nl

