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Keuzevakken op het mbo 
Het is weer de tijd van het jaar voor jongeren om zich bij het mbo in te schrijven! Hoe vroeger iemand 

zich inschrijft, hoe eerder zij op intake mogen komen. Als een jongere tot het laatste moment wacht, is de 

kans groot dat ze vlak voor of zelfs na de zomervakantie worden uitgenodigd voor een intake. Jongeren 

moeten zich vanaf heden zo snel mogelijk inschrijven want vol is vol bij een aantal opleidingen!  

Binn’stad helpt jongeren met het inschrijven en aanvragen van studiefinanciering (indien 18+). 

 
Al enkele weken zijn we bij Binnstad in de ban van ons promotiefilmpje. Een 
promotiefilmpje wat we gaan gebruiken bij voorlichtingen en natuurlijk komt het 
ook op de website. We willen geïnteresseerden een beter beeld geven van on-
ze trajecten en de mogelijkheden bij Binn’stad. Dit doen we door deelnemers 
zelf aan het woord te laten. Een leuk idee en ook een erg leuke klus, maar niet 
de makkelijkste. In het filmpje komen zowel huidige als ex-leerlingen aan het 
woord. Eén voor één zijn ze gefilmd op de locatie waar ze nu hun tijd doorbren-
gen. De één op zijn stage adres, de ander bij Binn’stad en weer een ander bij 
een vestiging van het Alfa College. Een mooie logistieke uitdaging dus die we 
samen met Kweekvijver Noord Leeuwarden zijn aangegaan.  

Stagiaire Johan van den Brandhof van de opleiding Mediavormgeving Audiovisueel bij ROC Friese 
Poort nam de belangrijkste rol in bij het filmen en editen. Hij werd geassisteerd door Kevin Stoelwinder. 
De coördinatie lag in handen van Durk Noordmans, projectleider en docent bij ROC Fries Poort. Stefan 
Krikke van Kweekvijver Noord was verantwoordelijk voor de eindproductie. 

Daar waar deze mannen zich vooral bezighielden met de technisch kant van het verhaal, heeft Marieke 
van Dijk als jongerencoach geprobeerd de leerlingen en deelnemers te ondersteunen voor, tijdens en na 
het filmen. Voor velen was dit de eerste keer voor een camera, erg spannend dus. De filmpjes zijn in-
middels allemaal geschoten en het nu is het wachten op het uiteindelijk filmpje. We zijn erg benieuwd! 

Promotiefilmpje 

 

Deo is 24 jaar oud en woont in Groningen. Hij komt uit Uganda, maar is sinds 

anderhalf jaar in Nederland. Deo vindt het leuk om te zingen, dansen, tv te kijken 

en kleding te maken. Bij Binn’stad volgt hij de Educatieklas om zijn begrip en 

spreekvaardigheid van de Nederlandse taal te verbeteren. Ook is hij al op zoek 

naar een BBL plek voor zijn vervolgopleiding.  

Deo vindt rekenen het leukste vak van de Educatieklas en de combinatie les en 
stage bevalt hem goed. Hierdoor kan hij alles wat hij leert ook meteen toepassen 
in de praktijk. Deo loopt nu stage bij Van Hulley, waar hij boxershorts maakt voor 
mannen en vrouwen. In Uganda heeft hij namelijk al een mode opleiding gedaan 
op mbo niveau en dit sluit hier mooi op aan; hij kan zijn Nederlandse spreekvaar-
digheid oefenen en vocabulaire uitbreiden op een stageplek waar hij zijn talenten 
ook kan toepassen! Deo’s doel is om na de Educatieklas een mode opleiding in 
Nederland te volgen, zodat hij uiteindelijk mode ontwerper kan worden. 

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

 
Rudy is een gezellige en spontane jongen van 18 jaar oud en hij werkt graag met zijn handen. Hij is ge-
boren in Aruba, maar is 2 jaar geleden naar Nederland gekomen om Installatietechniek te gaan doen op 
het Alfa College.  
 
Als doel heeft Rudy om door te stromen naar het Noorderpoort College, waar hij iets met metaal of las-
sen wil doen op MBO niveau 2. Hij vindt het goed gaan bij Binn’stad en vindt het hier leuk. Hij heeft nog 
geen ervaring met stage lopen, maar heeft in het verleden wel vakken gevuld bij een supermarkt.  
Tijdens zijn tijd bij ons zou Rudy het liefst een technische stage doen en hij gaat morgen op een kennis-
makingsgesprek. Spannend! 

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

http://www.opleidingbinnstad.nl/
http://www.twitter.com/binnstad


 
Sasha is 18 jaar oud en woont nog thuis bij haar moeder en broer. Vorig jaar heeft 
Sasha een start gemaakt met een niveau 2 opleiding, maar dit viel haar op dat mo-
ment te zwaar. Haar leerplichtambtenaar heeft haar toen verwezen naar Binn’stad 
en sindsdien volgt ze de Educatieklas. De Educatieklas is leuker dan gewoon naar 
school gaan, vindt Sasha. Ze heeft nu alleen ’s ochtends  les en vervolgens gaat ze 
elke middag in de praktijk aan de slag bij haar stage. Dat bevalt haar beter dan de 
hele dag in de schoolbanken zitten. 
 
Sasha loopt stage bij WIJ Beijum, waar ze werkt in een winkeltje waar kleding wordt 
geruild en verkocht aan mensen met een minimum inkomen. Dit werk vindt ze erg 
leuk om te doen, hoewel ze in de toekomst graag met kleine kinderen wil werken. 
Na de Educatieklas wil ze de opleiding Zorg & Welzijn gaan volgen, waar ze in het 
tweede jaar mag beginnen. Bij haar stageplek is Evalien Verschuren, Sasha’s stagebegeleider, ook dik 
tevreden over hoe Sasha haar werkzaamheden uitvoert. “Met Sasha gaat het hartstikke goed, ze pakt 
alles goed op en is vrijwel al zelfstandig aan de slag. Ze heeft maar weinig sturing nodig.” Ze straalt ook 
uit naar klanten en collega’s dat ze het erg naar haar zin heeft, aldus Evalien. 

Op stagebezoek bij Sasha! 

… alle jongeren die een andere jongere die ook een bijbaan zoekt meenemen , hiervoor elke keer een waardebon,      

om vrij te besteden, krijgen? 

… er op donderdagmiddag 26 mei weer een Jongerenbeurs aan het Harm Buiterplein is? Houd onze website en de 

mei nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie! 

… er deze zomer ook een Gilde voor facilitaire dienstverlening BOL ENTREE gaat starten. Nadere info volgt maar u 
kunt bij sanny.veerkamp@groningen nu al meer informatie krijgen 
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Wist u dat...? 

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!  

 
De afgelopen tijd is het weer lekker druk geweest bij de sollicitatieclub. Naast de sollicitatietrainingen en 
bemiddeling (mede door de collega’s van Accountteam Werk) naar BBL plekken en regulier werk heb-
ben we ook regelmatig gastsprekers. Onlangs mochten we mevrouw Van ’t Slot van 365Werk en me-
neer Keuning en mevrouw Steneker van JIJ Techniek verwelkomen. 

Mevrouw Van ’t Slot is werkzaam bij 365Werk, een uitzendbureau dat van alle flexmarkten thuis is: ze 
doen aan uitzenden, payrolling, detacheren, werving & selectie en verlo-
ning van ZZP'ers. Mevrouw Van ’t Slot heeft de groep verteld over hoe het 
er op dit moment aan toe gaat op de arbeidsmarkt, wat 365Werk aanbiedt 
en hoe je houding op diverse vlakken bepalend kan zijn. Een aantal van onze jongeren werden direct 
door haar aangesproken op hun houding! Oeps, daar schrokken sommige jongeren van! Maar het 
maakte wel duidelijk hoe anders werkgevers naar de jongeren kijken dan familie en school. 

JIJ is een ander uitzendbureau met vacatures in diverse sectoren waaronder ho-
reca, productie, schoonmaak, bouw en techniek. Meneer Keuning en zijn collega 
mevrouw Steneker kwamen speciaal om iets te vertellen over de bouw en tech-
niek, omdat een aantal van onze jongeren hierin geïnteresseerd zijn. Ook had-
den ze nog enkele vacatures in de horeca waar een paar kandidaten op hebben gereageerd.  

De groep was enthousiast over alle gastsprekers en degenen die er klaar voor waren zijn meteen aan 
het solliciteren geslagen. De anderen zijn druk bezig gegaan met hun cv en motivatiebrieven om zo snel 
mogelijk op vacatures te reageren. 

Wil uw bedrijf ook eens bij ons in de Sollicitatieclub uw kennis en/of vacatures delen als gastspreker? 
Neem dan contact met ons op via sollicitatieclub@opleidingbinnstad.nl of 050-3189449. 

Gastsprekers bij de Sollicitatieclub 

Opleiding Binn’stad 

Meivakantie: 
Pre-Entree: 25 april tot en met 8 mei 

Educatieklas: 27 april tot en met 8 mei 
Binn’stad gesloten: 27 april, 5 mei, 6 mei 

Opleiding Binn’stad 

Boterdiep 34 

9712 LP Groningen 

050-3189449 
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