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Stagebegeleider aan het woord! 

In de afgelopen maanden hebben we Pieter van der Pas van de Schoenenreus in de 

Oude Ebbingestraat leren kennen. Pieter is, naast het runnen van zijn schoenenwin-

kel, erg gericht op het werken met mensen. Dat is wat detailhandel leuk maakt voor 

hem. Om die reden neemt Pieter dan ook graag stagiaires aan. In de winkel van Pie-

ter ligt het merendeel van de goederen in de winkel; geen grote voorraden. De taken 

van de stagiair vinden daardoor voornamelijk plaats in de winkel en lopen hierdoor 

erg uiteen. Van het rechtzetten van schoenen tot de aankleding van de zaak. Kortom: 

voor elke stagiaire wat wils! Doel van een stage volgens Pieter is alle taken uitvoeren, 

zoals vaste werknemers dat ook doen. “Schoonmaken hoort daar uiteraard ook ge-

woon bij!”. Pieter biedt een plek waar leerlingen die veel begeleiding nodig hebben, 

prettig stage kunnen lopen. Met enthousiasme en een flinke dosis geduld van het 

team krijgen ook díe leerlingen de kans, die wat extra begeleiding nodig hebben, hun 

werknemersvaardigheden te vergroten en persoonlijke groei door te maken. Het loont 

om deze ontwikkeling bij een leerling te zien. Wij kijken er naar uit om komend 

schooljaar weer nieuwe jongeren bij Pieter te plaatsen! 
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Niveau 2 leerling Anouk over haar schooljaar. 

Anouk zit sinds de start van Binn’stad bij onze opleiding. In een korte evaluatie vertelt zij dat 

zij bij Binn’stad een heel leuk schooljaar heeft gehad. Anouk vond de klas erg gezellig en is 

benieuwd of ze volgend jaar weer zo’n leuke klas krijgt. Ze legt uit dat er in de les aandacht 

was voor de stages en opdrachten van alle leerlingen. Wat Anouk goed vindt aan deze oplei-

ding is dat de leerlingen in kleine klassen zitten en er veel tijd voor elk individu is. ‘Je kunt al-

tijd je vragen bij iemand kwijt. De docenten zijn ook heel aardig en helpen wanneer je iets 

moeilijk vindt’. Ze heeft zelf het afgelopen jaar bij twee bedrijven stage gelopen en kijkt daar 

met plezier op terug. Ze had hele leuke collega’s bij de Xenos en heeft daar veel drukke da-

gen gedraaid. Ook heeft ze ervaring opgedaan bij C1000. Wat vindt Anouk de leukste werk-

zaamheden om te doen? Ze helpt de klanten graag en vindt het leuk om de winkel aan te kle-

den. Later wil Anouk graag etalages van winkels inrichten. Na de zomer stapt Anouk over 

naar de BBL opleiding (leren en werken). Met haar nieuwe werk hoopt ze in december haar 

niveau 2 diploma te halen. Wij vonden het een genoegen om Anouk bij opleiding Binn’stad te 

hebben en wensen haar alle succes voor de toekomst! 

Het eerste schooljaar van project Binn’stad zit erop. In deze nieuwsbrief een terugblik op het afgelopen 

jaar door leerlinge Anouk, stagebegeleider Pieter en docent Kicky. Daarnaast een aanbod aan leer-

lingen die op zoek zijn naar een BBL om gebruik te maken van onze sollicitatietraining. Als laatste een 

korte uitleg hoe er aangemeld kan worden voor volgend schooljaar. Veel leesplezier en geniet van uw 

vakantie. Ook wij hebben ook een korte vakantie dus in augustus geen nieuwsbrief. 

Ondernemers: nieuwe stagiaires, zowel van niveau 1 als 2 zijn vanaf maandag 10 september weer 
beschikbaar. Heeft u nog een plekje voor één van onze leerlingen, mail of bel ons! 

http://www.twitter.com/binnstad
mailto:aanmelden@opleidingbinnstad.nl
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Wenda Stoffel voor haar 

inzet als jongerencoach. 

We wensen haar veel 

succes met het vervolg 

van haar studie 

Toegepaste Psychologie.  

 

Miranda Danen voor het 

runnen van het 

secretariaat en haar 

bijdrage aan het project 

als rechterhand van de 

projectleider. We wensen 

haar veel geluk met haar 

nieuwe baan bij NOVO. 

 

Ann Sangnok voor haar 

tomeloze inzet als 

facilitair medewerkster. 

Wij feliciteren haar met 

het behalen van haar 

diploma en wensen haar 

veel succes met het 

vervolg bij de opleiding 

Horeca niv. 2. 

Aanmelden schooljaar 2012-2013 

Kom langs bij één van onze voorlichtingen. De data staan op site, waar je je te-

vens moet aanmelden. Vergeet je ID of paspoort niet mee te nemen! Vul direct 

na de voorlichting een aanmeldformulier in. Wij zorgen dat het formulier en een 

kopie van je ID of paspoort bij de intaker van het Noorderpoort komt. Je ont-

vangt hierna een uitnodiging voor een intakegesprek van het Noorderpoort (v.a. 

eind augustus). Wanneer je wordt aangenomen, sluit je zo snel mogelijk aan bij 

de klassen die op 3 september gaan beginnen. Tot dan! 

AGENDA 
Donderdag 26 juli 

Voorlichting 15:00 uur                   

Woensdag 1 augustus  

Voorlichting 11:00 uur 

3 t/m 19 augustus 

Leerhonk gesloten 

Woensdag 22 augustus 

Voorlichting 11:00 uur                           

Donderdag 30 augustus 

Voorlichting 15:00 uur  

Donderdag 6 september 

Voorlichting 11:00 uur 

Donderdag 13 september 

Voorlichting 15:00 

Woensdag 19 september 

Voorlichting 11:00 

 

Sollicitatieclub 

Jongeren die extra hulp nodig hebben bij het solliciteren naar een BBL plek kun-

nen vanaf nu bij ons terecht. Ben je voor september hard op zoek naar een BBL 

plek maar lukt het niet om de juiste plek te vinden, een goed CV op te stellen of 

een pakkende motivatiebrief te schrijven? Kom dan langs op het leerhonk voor 

extra tips. We helpen je met je CV, motivatiebrief en denken mee over het zoe-

ken naar een BBL plek. Elke donderdag van 13:00 tot 16:00 uur ben je van har-

te welkom om te werken aan je CV en motivatiebrief. Geïnteresseerd? Mail of 

bel naar 050-3189449. 

Wilt u de nieuwsbrief voortaan ook ontvangen? Vul het contactformulier in!  

Terugblik op het schooljaar, door Kicky Heidekamp (School v. Werkwijs) 

Op afgelopen jaar kijk ik zeer positief terug! Het is prettig om in een kleine set-

ting te werken, waarbij er veel persoonlijke aandacht is voor de leerlingen en 

iedereen hetzelfde doel voor ogen heeft: Zorgen dat de leerlingen een diploma 

halen en een plek vinden op de arbeidsmarkt, die bij hen past. Het eerste uur 

op het Leerhonk, voordat iedereen naar stage gaat, is mij erg goed bevallen. 

Naast dat het een lesuur is, is het ook een heel leuk uur. Leerlingen vertellen 

over hun stage-ervaringen van de vorige dag, de verschillende werkzaamheden 

die ze moesten verrichten en er werd bv. uitgewisseld wat zij lastig vonden op 

stage. De leerlingen gaven elkaar adviezen en tips hoe met dergelijke situaties 

om te gaan. De leerlingbesprekingen die wij wekelijks met het team hadden, 

neem ik zeker mee als positief punt naar volgend jaar. Wekelijks met het gehele 

team in overleg om te bespreken wat iedere leerling nodig heeft, wie wat doet 

en daarin de afstemming zoeken, werkt ontzettend goed. Iedereen heeft een 

andere invalshoek en gezamenlijk werk je aan het doel, het ondersteunen en 

begeleiden  van de leerling bij zijn stage en bij het behalen van zijn diploma. 

Een moment tijdens het jaar dat me nog steeds doet glimlachen als ik eraan 

terugdenk, is het afnemen van de Proeve van Bekwaamheid bij de Hema, voor 

het examen van een leerling. We werden daar zo vriendelijk ontvangen en de 

leerling werd zo positief bejegend, dat was echt super! Het spreekt van zelf dat 

de leerling is geslaagd! Nu is het zomervakantie, maar ik zie er al helemaal naar 

uit om in september weer te beginnen! 

http://www.opleidingbinnstad.nl
http://www.opleidingbinnstad.nl/site/contact/

