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Het begin van een nieuw schooljaar! 
De zomervakantie is weer voorbij en het schooljaar 2015/2016 gaat van start! Wij hebben er zin in, net 

als onze nieuwe leerlingen.  

In deze nieuwsbrief is er aandacht voor de trajecten die wij en andere projecten in Groningen aanbieden 

aan jongeren, komen twee leerlingen van onze Zomereducatie aan het woord én stellen wij u voor aan 

onze nieuwe jongerencoach!  

Nieuw schooljaar!  
Op 17 augustus zijn onze nieuwe klassen voor jongeren van de 
hele provincie van start gegaan.  

Het Pre-Entree traject is voor jongeren van 16-27 jaar zonder 
vmbo/mbo diploma, met als doel voorbereiding op de 
Entreeopleiding op een ROC naar keuze. ’s Ochtends vroeg 
geven docenten van het Alfa-college les en ’s middags lopen de 
leerlingen een oriënterende stage in de binnenstad van 
Groningen. De gemiddelde leerling stroomt na 15-20 weken 
door naar regulier onderwijs. 

De doelgroep van de Educatieklas is jongeren van 18-27 jaar 
met een niveau 1/AKA/Entreediploma, die willen doorstromen naar niveau 2. Bij Binn’stad kunnen ze 
hun Nederlands en rekenen bijspijkeren om op niveau 2F te komen (vereiste voor een niveau 2 
opleiding). Ook dit traject bestaat uit  de combinatie van lessen en een (taal)stage volgen. 

Beide groepen krijgen les van docenten van het Alfa-college en/of Noorderpoort en er is een 
jongerencoach beschikbaar ter ondersteuning van de leerlingen voor sociaal-emotionele problematiek 
en huiswerkbegeleiding. 

Voor meer informatie kunt u op onze website kijken, mailen naar leerhonk@opleidingbinnstad.nl of door 

ons te bellen op 050-3189449. Elke dinsdagmiddag geven wij ook van 13.15-14.00u voorlichting over de 

trajecten van Binn’stad! Aanmelden voor een van beide trajecten of de voorlichting kan via de website 

of leerhonk@opleidingbinnstad.nl.  

 
Jama komt oorspronkelijk uit Sudan en woont nu al een tijdje in Groo-

tegast. Hij omschrijft zichzelf als een aardige jongen, met een positie-

ve instelling. 

Hij had zich aangemeld voor de zomerschool omdat hij wat extra les-

sen Nederlands en rekenen kon gebruiken. Jama heeft namelijk nog 

geen startkwalificatie en wil via deze weg het niveau 2F krijgen, om 

een vervolgopleiding op niveau 2 te volgen.  

Om zoveel mogelijk Nederlands te spreken liep hij stage bij de Coop, 

waar hij veel klantcontact had. Zijn spreekvaardigheid en vocabulaire 

zijn hierdoor enorm verbeterd! 

Nu de zomerschool voorbij is wil hij graag de opleiding automonteur 
doen. En dan het liefst BBL, zodat hij werken en leren kan combine-
ren. Hij komt nu elke week bij onze sollicitatieclub om te werken aan 
zijn sollicitatievaardigheden en een BBL plek te bemachtigen.  

Heeft u een BBL plek als automonteur niveau 2 voor Jama, of kent u iemand die mogelijk een leer/
werkplek voor hem heeft? Neem dan contact met ons op via leerhonk@opleidingbinnstad.nl of 050-318 
94 49. 

Binn’stad door de ogen van… Jama (Zomereducatie) 
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Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!  

… wij op zoek zijn naar een kandidaat voor een werkervaringsplek als se-
cretaresse? 

… wij nog plek hebben op onze gratis sollicitatieclub voor jongen die een 
BBL plek zoeken? 

Wist u dat...?  

Opleiding Binn’stad 

Boterdiep 34 

9712 LP Groningen 

050-3189449 
www.opleidingbinnstad.nl 

Eind augustus neemt Binn’stad afscheid van onze huidige jongerencoach, Margriet 
Opufou. Gelukkig hebben we een opvolger gevonden, Robert Jan Tinge! Hij is al in 
de zomer bij ons begonnen, dus het werd hoog tijd hem eens aan u voor te stellen. 

Robert Jan is 31 jaar oud, komt oorspronkelijk uit Heerenveen en woont al paar jaar 
in de stad, waar hij ook Klinische Psychologie heeft gestudeerd aan de Rijksuniver-
siteit Groningen. Als hij zichzelf in een paar woorden moet omschrijven, dan zijn 
enthousiast, betrokken, loyaal en integer de eerste woorden die bij hem opkomen. 

Robert Jan heeft voor de functie van jongerencoach bij Binn’stad gekozen omdat hij 
het verschrikkelijk leuk vindt om met jongeren te werken. Hij haalt veel energie uit 
het motiveren van mensen. 

Als jongerencoach geniet hij van de interactie met de jongeren, het contact met de docenten, de externe 
begeleiders en de stagebedrijven. Het mooist vindt hij dat jongeren gestimuleerd worden het beste uit 
zichzelf te halen. Soms zijn ze tot dingen in staat die ze zelf niet eens voor mogelijk hadden gehouden. 

Even voorstellen!  

Een BOL Entree Gilde is een opleiding waarbij je op dezelfde locatie les volgt en stage loopt om je En-
treediploma te behalen. Ben je 16 jaar of ouder? Nog niet in het bezit van een VMBO diploma? En wil je 
leren door heel veel in de praktijk te werken en kan jij wel wat extra begeleiding gebruiken? Dan zoeken 
we jou! 

Als je geïnteresseerd bent in een groene of technische opleiding dan is de Hortus Gilde in Haren mis-
schien wel iets voor jou! De Hortus botanicus Haren is een van de oudste botanische tuinen van Neder-
land. Op de twintig hectare grond van de Hortus kun je van alles leren op groengebied, zoals plantenken-
nis, het aanleggen en onderhouden van tuinen en verhardingen, snoeien van struiken en bomen, en het 
gebruik en onderhoud van gereedschap en machines. Naast groen komt er ook veel techniek bij kijken, 
denk hierbij bijvoorbeeld aan het inrichten en onderhouden van de bouwplaats, meewerken met het aan-
brengen van hulpconstructies, schilderen, houtbewerking en het bewerken van verschillende bouwmate-
rialen. Kortom, als jouw hart bij groen of techniek ligt, dan is dit de BOL Entreeopleiding voor jou! 

Het Groothandelscentrum (GHC) Groningen start ook met een eigen gilde voor facilitaire dienstverlening. 
Hier leer je zowel theorie en praktijk op facilitair gebied op de werkvloer. Op de 5 hectare van het GHC 
zijn allerlei verschillende bedrijven, wat betekent dat je stage kunt lopen bij schoonmaakbedrijven, gara-
ges, computerbedrijven, drukkerijen, magazijnen en meer! Erg veel variatie en mogelijkheden dus om 
aan jouw toekomst in de facilitaire dienstverlening te werken! 

Lijkt het jou leuk om jouw Entreediploma bij de Hortus of het GHC gilde te behalen en praktijkervaring op 
te doen onder begeleiding van ervaren werknemers? Mail naar sanny.veerkamp@groningen.nl of bel 06-
46240215 voor meer informatie. 

BOL ENTREE Gildes met heel veel praktijk en ondersteuning! 

Binn’stad door de ogen van… Quincy (Zomereducatie)  

Quincy is 19 jaar en woont in Groningen. Hij wil in september met de opleiding detailhandel niveau 2be-

ginnen bij het Drenthe College. Om goed van start te gaan had hij zich aangemeld voor het nieuwe zo-

mereducatie traject extra lessen Nederlands en rekenen, in combinatie met een stageplek bij de ‘Plus 

Supermarkt van Gils’. 

Zijn grootste hobby is gamen, dat vindt hij erg leuk en doet dit dan ook regelmatig. Als hij zichzelf zou 

moeten omschrijven dan zijn lief en aardig de eerste woorden die bij hem opkomen.  

Quincy heeft een erg ambitieuze toekomstdroom. Hij wil namelijk graag een strandhuisje op de Baha-
ma’s. Gelukkig weet ook hij dat hij bij het begin moet beginnen: eerst een opleiding afronden en dan 
hard werken om zijn droom werkelijkheid te maken. 
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