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Het is lente! 

Ook deze maand kunnen wij weer melden dat een tweetal leerlingen doorstroomt naar  regulier 
onderwijs! Namens ons allemaal van harte gefeliciteerd!  
 
Daarnaast willen we in deze nieuwsbrief een aantal van onze nieuwe leerlingen voorstellen!  
Qubad, Ana en Frank zijn drie gemotiveerde jongeren die graag wat over zichzelf willen vertel-
len.  
 
Let op: er zijn data en tijdstippen veranderd bij Binn’stad, waarover u op pagina twee meer kunt 
lezen. 

Hoera! We gaan naar het Alfa!  
 
Elijah en Chayenne stromen door naar de Entreeopleiding van het Alfa-college!  
  
In hun tijd bij Binn’stad hebben ze vooral geleerd om op tijd te komen, aan hun toekomst te werken, res-
pectvol te zijn tegen docenten en medeleerlingen, en om gemotiveerd aan de slag te gaan. De structuur 
van school, de lesstof en docenten hebben hen goed voorbereid op regulier onderwijs. De twee leer-
lingen kijken al uit naar doorstromen sinds hun drie klasgenootjes vorige maand bij Detailhandel zijn ge-
start en kunnen niet wachten om te beginnen bij het Alfa-college! 
 
Elijah gaat starten bij Techniek, omdat ze na het behalen van haar diploma verder wilt gaan in de mari-
tieme wereld. Haar droombaan is machinist in de scheepvaart.  
 
Chayenne wilde in eerste instantie ook naar Techniek omdat ze dacht dat ze hierdoor beter in staat zou 
zijn om door te stromen naar  ICT op niveau 2, maar na een meeloopdag bij zowel Techniek als Detail-
handel heeft ze ervoor gekozen om naar Detailhandel te gaan. De ICT-opleiding zit namelijk in hetzelfde 
gebouw en de structuur en manier van lesgeven hebben meer overeenkomsten. Bovendien kan ze bij 
Detailhandel al een stage in een computerwinkel lopen om ervaring op te doen en is ze al bekend met 
een aantal docenten omdat deze ook bij Binn’stad lesgeven! 
 
Wij wensen Elijah en Chayenne veel succes op het Alfa-college! 

Binn’stad door de ogen van Qubad (Educatieklas)   
 
Qubad is een sociale, sympathieke jongeman van 22 jaar die oor-
spronkelijk uit Irak komt. Hij zit op dit moment in de Educatieklas van 
Opleiding Binn’stad waar hij het erg naar zijn zin heeft. Zijn hobby’s 
zijn voetballen en zwemmen en in de toekomst zou hij graag politie-
man willen worden.  
 
In september begint hij aan een mbo 2 opleiding aan het Alfa-college 
richting Welzijn en Zorg. Voor de tussenliggende periode is hij op 
zoek naar een baan. Qubad heeft al veel werkervaring opgedaan als 
schoonmaker, chauffeur en in de horeca. Hij werkt hard en is een 
doorzetter.  
 
Heeft u een baan voor Qubad of kent u iemand die dit heeft? Neem 
dan contact met ons op via 050-318 94 49.  

https://www.facebook.com/Binnstad
http://www.twitter.com/binnstad
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Binn’stad door de ogen van Ana (Educatieklas)  
 
Ana is een vrolijke en spontane jonge vrouw die bij de Educatieklas lessen volgt om haar Nederlandse 
taal- en rekenvaardigheden te verbeteren. Ze is op zoek naar een stage of baan in de detailhandel.  

Ana is opgegroeid in Brazilië waar ze ook in een kledingwinkel gewerkt heeft. Omdat ze bij Binn’stad 
hard werkt aan het verbeteren van haar Nederlandse taal wil ze graag in een enigszins bekende 
omgeving stagelopen of werken. Haar droom voor de toekomst is echter om tandartsassistente te 
worden. In september begint ze daarom aan de mbo 2 opleiding Welzijn en Zorg bij het Alfa-college.  
 
Heeft u een stageplek of baan voor Ana? Neem dan contact met ons op via 050-318 94 49.  

Wist u dat?  
 

… we door de doorstroom van onze leerlingen nog een aantal vrije plekken 
hebben bij ons Pre-Entreetraject? 

… Binn’stad een samenwerkingsverband heeft met de Groninger City 
Club? 

… wij 2 jongerencoaches hebben zodat er genoeg aandacht is voor elke 
leerling? 

… onze jobhunter in de afgelopen maand al meerdere jongeren aan werk 
heeft geholpen? 

Let op: gewijzigde tijden en/of data!  
 
Voorlichting: 
Elke dinsdag is er bij Binn’stad een voorlichting over ons Pre-Entreetraject en de Educatieklas. Voor-
heen was de voorlichting altijd van twee tot drie uur, maar het is verschoven naar 13.15 tot 14.00u. 
Leerlingen, ouders/voogden of begeleiders kunnen zich opgeven via een aanmeldformulier op onze 
website, door een mail te sturen naar leerhonk@opleidingbinnstad.nl of telefonisch via 050-318 94 49.  
 

Sollicitatieclub: 
De sollicitatieclub van Binn’stad is verplaatst van de donderdag naar de  
woensdagmiddag van 13.30-16.00u!  
 
Bij de Sollicitatieclub helpen we jongeren tot 27 jaar gratis met het trainen van sollicita-
tievaardigheden en helpen wij hen met het zoeken naar BBL-plekken (niveau 1 - 4). 
Hiervoor kunnen begeleiders of jongeren zich opgeven via een aanmeldformulier op 
onze website, door een mail te sturen naar sollicitatieclub@opleidingbinnstad.nl of door 
te bellen naar 050-318 94 49.  

 
 

Frank is een rustige, oplettende jongen die graag een niveau 1 opleiding wil gaan volgen in een commer-
ciële richting. Hij is zeventien jaar met enige werkervaring in een spoelkeuken en heeft sinds kort een bij-
baantje in een distributiecentrum. Op dit moment is hij vooral gemotiveerd om door te stromen naar de 
Entreeopleiding en hij denkt dat de richting Detailhandel hem goed zal bevallen. Qua toekomst is hij zich 
nog aan het oriënteren: over tien jaar eigenaar van meerdere huizen zijn klinkt aantrekkelijk voor Frank, 
hoewel het leger hem ook wel leuk lijkt omdat hij graag sportief bezig is. 
 
Om zich verder te ontwikkelen in zijn werknemersvaardigheden en loopbaanoriëntatie, zoekt Frank een 
stage in de Detailhandel. Hij wil op deze manier meer ervaring opdoen met klantcontact en denkt een 
aanwinst te zijn omdat hij een rustige uitstraling en oog voor detail heeft. 
 
Heeft u een stageplek of tips voor Frank? Neem dan contact met ons op via 050-318 94 49.  

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

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

