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Professionals 

Opleiding Binn’stad is blijvend op 
zoek naar nieuwe leerlingen. 
Instromen is het hele schooljaar 
mogelijk. Als u als professional een 
jongere kent die moeite heeft met 
schoolgaan maar wel graag een 
diploma wil halen, kunt u hem of 
haar naar ons doorverwijzen. Meer 
informatie en het aanmeldings-
formulier voor leerlingen vindt u op 
www.opleidingbinnstad.nl.  

Voorlichting 

Voor geïnteresseerde leerlingen 
organiseren wij voorlichtingsochtenden, 
elke eerste en derde woensdag van de 
maand om 11:00. De volgende voor-
lichting zal plaatsvinden op woensdag 5 
oktober in het Leerhonk. Ook u als 
professional bent welkom, dus wilt u 
kennismaken met Opleiding Binn’stad? 
Meldt u aan door een e-mail te sturen 
naar aanmelden@opleidingbinnstad.nl! 

 
 

 

Eerste nieuwsbrief van opleiding Binn’stad voor professionals en ondernemers 

Opleiding in Groninger binnenstad van start 
Voor u ligt de proefversie van de nieuwsbrief van Opleiding Binn’stad. 
Deze opleiding in de Groninger binnenstad is opgezet voor MBO-
leerlingen die moeite hebben een reguliere opleiding vol te houden of af 
te ronden. Opleiding Binn’stad is geïnitieerd door de dienst OCSW van 
de gemeente Groningen in samenwerking met o.a. de School voor 
Maatwerk en de School voor Werkwijs van het Noorderpoort. Het 
schooljaar is weer begonnen voor onze leerlingen! 
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Leerhonk 

Opleiding Binn’stad is gevestigd te Boterdiep 34. Dit pand is verbouwd 
tot Leerhonk en met hulp van verschillende sponsoren geschilderd en 
ingericht. De belangrijkste functie van het Leerhonk is dat het als 
uitvalsbasis dient voor onze leerlingen. Hier 
krijgen zij les en bespreken ze hun ervaringen. 
Ze hoeven dus niet meer naar een school-
gebouw. Hun stageplekken worden ook in de 
binnenstad gezocht, zodat het Leerhonk nooit 
ver weg is.  

Op het Leerhonk is ook het ondersteunende 
team van Binn’stad aan het werk, bestaande 
uit projectleider Lieke Brons, jongerencoach 
Jyra Kippersluys, communicatiemedewerker 
Loes Liemburg,  secretarieel stagiaire Jennifer 
Weening en ICT-stagiair Dennis Zomer. We 
zijn trots op onze werkplek!  
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Project en partners 

Opleiding Binn’stad is een project van 
de dienst OCSW van de gemeente 
Groningen. Voor de realisatie van 
deze opleiding is samengewerkt met 
verschillende sponsoren. De website 
is bijvoorbeeld gebouwd door 
sponsor iVendo Marketing.  

Samenwerkingspartners zijn, naast 
de gemeente Groningen en het 
Noorderpoort: Groningen City Club, 
Stichting Instituut Gak, Kenniscen-
trum Handel en het Servicepunt 
Detailhandel. Over onze sponsoren 
en partners kunt u in deze en 
volgende nieuwsbrieven meer lezen. 

Sponsor uitgelicht: iVendo 
 
Onze website, te vinden op www.opleidingbinnstad.nl, is gemaakt door Patrick 
Warmelink en Arjan Vos van iVendo Marketing uit Groningen. Zij hebben een 
brede ervaring op het gebied van marketing in het algemeen en internet-
marketing en websiteconversie (online verkoop en contact met uw website-
bezoekers) in het bijzonder. Door actieve businesscoaching en het verzorgen 
van praktische trainingen helpt iVendo Marketing ondernemers en organisaties 
met hun (online) marketingactiviteiten.  
Voor meer informatie over wat iVendo  
voor u kan betekenen, kunt u  
surfen naar: www.ivendo.nl 

Partner: School voor Werkwijs 
 
Binn’stad is een samenwerking met de School voor Werkwijs van het 
Noorderpoort. Kleinschalig van opzet, toegespitst op elke individuele leerling 
en met veel persoonlijke begeleiding om de leerling in staat te stellen een 

niveau 1-diploma te behalen. Het 
Leerhonk van Binn’stad als dépen-
dance bevindt zich dicht bij de 
stageplekken en lijkt niet op een 
schoolgebouw, en is daardoor nog 
toegankelijker voor onze leerlingen. De 
School voor Werkwijs leidt op tot 
ArbeidsmarktgeKwalificeerd Assistent 
(AKA). Daarna kan worden  door-
gestroomd naar een opleiding op  
niveau 2. Zie www.noorderpoort.nl/
scholen/werkwijs 

Feestelijke opening! 

Op donderdag 10 
november zal het 
Leerhonk feestelijk 
geopend worden door 
wethouder Elly 
Pastoor, gevolgd door 
een borrel voor onze 
relaties. Met trots 
verwelkomen wij u in 
ons pand onder het 
genot van een hapje 
en een drankje. Meer 
informatie volgt! 

http://www.ivendo.nl/

