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Uw toekomstige stagiaire? Even voorstellen(1) 

Rianne (20) is dit jaar nieuw bij opleiding Binn’stad. Rianne wil graag haar niveau 2 

diploma halen zodat ze verder kan werken aan haar doel. Haar doel is werken met 

dove en slechthorende kinderen. Ze wil uiteindelijk klassen-assistent of leerkracht 

worden. Hiervoor is een niveau 2 diploma een vereiste en Rianne is gek op winkels. 

Dus deze richting bevalt haar wel! Rianne is een praktische meid. Ze leert snel door 

te doen en heeft al heel wat werkervaring op gedaan bij Snack Bar ‘El Rio’. Ze kan 

die zaak zelfs in haar eentje runnen. Bij haar aanmelding zei Rianne direct dat ze 

graag bij Etos of een andere drogist wil gaan stage lopen. Ze is een harde werker, 

dus dat wordt vast een succes! 
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Volgt u ons al op Twitter? Klik hier!   

Een inspirerende presentatie 

In de eerste schoolweek heeft Pieter van de Pas een presentatie verzorgd voor onze leer-

lingen van niveau 2. In eerdere nieuwsbrieven hebben wij Pieter, filiaalmanager bij de Schoe-

nenreus in de Oude Ebbingestraat, leren kennen. Met veel enthousiasme heeft Pieter de leer-

lingen verteld over zijn loopbaan en over zijn werk. Pieter heeft zelf geen opleiding detailhan-

del gedaan. Hij is zijn loopbaan begonnen in het toerisme. Zijn dagelijkse werk bestond daar 

uit inkopen en verkopen waardoor hij in het handelswereldje terecht is gekomen.  In de detail-

handel heb je met verschillende mensen te maken; je collega’s, de con-collega’s en uiteraard 

de klanten. Hij vertelde ons over zijn bedrijf, de Schoenenreus. Het idee van de Schoenen-

reus is om betaalbare schoenen aan te bieden. Tot verbazing van sommige leerlingen vertel-

de Pieter dat de Schoenenreus tegenwoordig ook merkschoenen verkoopt. De Schoenenreus 

valt net als vele andere bedrijven onder één keten. In zijn presentatie kwamen de marketing-

mix aan de orde en de concurrentie van webwinkels en hij heeft de leerlingen uitgelegd wat 

het belang van de locatie van een bedrijf in de stad is. Een vraag van Pieter aan de leer-

lingen: wat moet je als stagiaire kunnen of willen leren? De leerlingen gaven al snel de vol-

gende antwoorden: communiceren, klantvriendelijk zijn, vakkennis bezitten, uitstraling en 

klachten kunnen afhandelen. Tot slot zei Pieter dat je als stagiaire altijd fouten mag maken. 

Van fouten kun je leren, zelf als je stage om een of andere reden stukloopt. De leerlingen 

hebben het als een erg leerzame ochtend gezien. Zij hebben een inspirerende, interactieve 

presentatie gehoord. We willen Pieter hierbij nogmaals bedanken voor zijn verhaal en de leer-

lingen voor hun inzet! 

Uitgerust na een ontspannen vakantie en een spannende sportzomer, zijn wij met het schooljaar 2012-
2013 gestart! Maandag 3 september zijn onze lessen weer begonnen en hebben we nieuwe en en-
thousiaste leerlingen mogen verwelkomen. Echter nog niet al onze leerlingen hebben een stageplek. 
Verderop in de nieuwsbrief stellen twee enthousiaste leerlingen zich voor; graag lopen zij bij u stage! 
Het team van Opleiding Binn’stad is verder uitgebreid; onze nieuwe medewerkers introduceren wij 
kort.  

Ondernemers: nieuwe stagiaires, zowel van niveau 1 als 2 zijn sinds 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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verwelkomt…...  

Casper Baas, in het 

kader van zijn opleiding, 

Maatschappelijk Werk en 

Dienstverlening, komt 

Casper als jongeren-

coach ons team 

versterken. Nathalie 

Veldman volgt de MBO-

opleiding Directiesecretaresse, zij is tot en met januari bij 

Binn’stad aanwezig om ons team secretarieel te 

ondersteunen. Marloes Vogel, samen met Lieke Brons, 

neemt zij de functie van Projectleider op zich. 

Aanmelden schooljaar 2012-2013 

Kom langs bij één van onze voorlichtin-

gen. De data staan op site, waar je je 

tevens moet aanmelden. Vergeet je ID of 

paspoort niet mee te nemen! Vul direct 

na de voorlichting een aanmeldformulier 

in. Wij zorgen  ervoor dat het formulier en 

een kopie van je ID of paspoort bij de 

intaker van het Noorderpoort komt. Je 

ontvangt hierna een uitnodiging voor een 

intakegesprek van het Noorderpoort. 

Wanneer je wordt aangenomen, sluit je 

zo snel mogelijk aan bij de klassen die 

op 3 september zijn begonnen. Tot dan! 

AGENDA 
Woensdag 12 september  

Voorlichting 11:00 uur                   

Woensdag 19 september  

Voorlichting 11:00 uur 

Woensdag 26 september 

Voorlichting 11:00 uur                           

Woensdag 3 oktober 

 Voorlichting 11:00 uur  

Woensdag 10 oktober 

Voorlichting 11:00 

Woensdag 17 oktober 

Voorlichting 11:00 

Sollicitatieclub 

Jongeren die extra hulp nodig hebben bij het solliciteren naar een BBL plek kunnen vanaf nu bij ons te-

recht. Ben je voor september hard op zoek naar een BBL plek maar lukt het niet om de juiste plek te vin-

den, een goed CV op te stellen of een pakkende motivatiebrief te schrijven? Kom dan langs op het leer-

honk voor extra tips. We helpen je met je CV, motivatiebrief en denken mee over het zoeken naar een 

BBL plek. Elke donderdag van 13:00 tot 16:00 uur ben je van harte 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!  

Even voorstellen (2) 

Wij hebben een nieuwe leerling erbij, namelijk Kimberley. Kimberley is een 

vrolijke meid van 20 jaar en woont sinds kort samen met haar vriend in Gro-

ningen. Ze houdt ervan om gezellig met haar vriend een filmpje te kijken.  Kim-

berley heeft al eerder een opleiding gedaan, namelijk de koksopleiding en een 

BBL-opleiding detailhandel. Ze heeft al veel 

ervaring met werk en stage. Zo heeft ze 

bijvoorbeeld bij de Scapino, Blokker, Hema 

en Albert Heijn gewerkt. Kimberley is be-

gonnen met de opleiding omdat ze graag in 

een winkel wil werken vanwege het contact 

met de klanten. Ze vindt het leuk om prak-

tisch bezig te zijn en is erg gemotiveerd om 

stage te gaan lopen.  Haar wens is om een 

vaste baan te hebben in een leuke winkel 

met vriendelijke collega’s. Dus als jij iets 

weet, laat het weten! 

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

