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 Voortijdig schoolverlaters  

Het jaar is alweer bijna voorbij en de feestdagen staan voor de deur! De laatste schooldag van 2016 is 

op 23 december en daarna kunnen de leerlingen twee weken lang genieten van de kerstvakantie.  

Op 9 januari starten de scholen weer en ook zijn er die maand intakes bij de ROC’s voor de opleidingen 
met een instroommoment in februari. Heeft u ook jongeren die weer naar school willen? Zorg er dan voor 
dat zij zich z.s.m. inschrijven via de website van de ROC’s en help hen het intakegesprek voor te berei-
den. Hoe eerder aanmelden, hoe sneller de intake want... het aantal beschikbare plekken is vaak be-
perkt!  

 
Eind november is Silviënny bij ons gestart en voelt zich al helemaal thuis 
in de klas. Sinds vorige week loopt ze stage bij de Bristol en dat vond ze in 
eerste instantie wel eng, omdat ze nog niet eerder stage heeft gelopen en 
geen werkervaring heeft. Maar jongerencoach Cynthia heeft haar van te-
voren voorbereid om Silviënny op haar gemak te stellen en is met haar 
meegegaan naar het kennismakingsgesprek met de stagebegeleider. En 
wat bleek? Het was helemaal niet eng! Silviënny heeft een goed gesprek gehad en heeft het naar haar 
zin op stage. 

Silviënny komt uit een groot gezin en de ervaring met haar broertjes en zusjes past ze toe in haar bij-
baantje als kinderoppas! Ze houdt ervan om mensen te helpen en kan ook goed luisteren. Het is dan 
ook haar droom om later verpleegkundige te worden. In februari wil Silviënny doorstromen naar de En-
treeopleiding Zorg en Dienstverlening om de eerste stapjes te zetten richting het verwezenlijken van 
haar toekomstdroom. 

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

 

… Van der Valk Hoogkerk bijna open gaat en er vacatures op hun Facebook staan?  

… er weer een Gilde in een nieuwe beroepsrichting start in februari: het GHC Gilde. Aanmelden kan  

    nog  (zie de bijgevoegde flyer)  

… wil je weten wat we allemaal doen? Kom naar onze voorlichting op maandagmiddag 19 januari.  

     Let op onze uitnodiging of geef je op door te mailen naar leerhonk@opleidingbinnstad.nl  

… wij nog een flinke jongen van 17 jaar met VMBO diploma techniek “in de aanbieding” hebben die 
    (technische) baan zoekt. Hij kan hard werken en is niet bang voor vieze handen! 

Wist u dat… ?  

Zoals al eerder vermeld in onze nieuwsbrieven zijn we druk be-
zig geweest met het vernieuwen van onze website. De nieuwe 
site is al af en is veel intuïtiever, moderner, overzichtelijker en 
makkelijker te gebruiken – maar nog steeds herkenbaar als 
Binn’stad. Neem snel een kijkje op www.opleidingbinnstad.nl! 
Wie weet, misschien herkent u wel een aantal jongeren op de 
foto’s. Wij hebben namelijk oud-leerlingen en jongeren van de 
Sollicitatieclub gevraagd om model te zijn voor onze professio-
nele fotograaf! 

Ook aanmelden via de site is nu gemakkelijker! Druk simpelweg op de ‘Direct aanmelden’ knop en geef 
vervolgens aan voor welk traject u een jongere wilt aanmelden en vul hun en uw gegevens in. Wij ne-
men dan direct contact op met u als verwijzer en de jongere voor een uitnodiging voor een voorlichting 
(indien gekozen voor Pre-Entree of Educatieklas) of de eerste training (Sollicitatieclub en Bijbanen Pro-
ject). 

Mocht u tegen problemen aanlopen met onze nieuwe website, schroom dan niet om contact met ons op 
te nemen via leerhonk@opleidingbinnstad.nl of 050-3189449. Wij hebben de site getest en alle teksten 
nagelopen, maar het kan altijd zijn dat we iets over het hoofd hebben gezien. 

Nieuwe website! 

http://www.opleidingbinnstad.nl/
http://www.twitter.com/binnstad
https://www.facebook.com/Binnstad


 
Odai is afkomstig uit Syrië en is ongeveer een jaar geleden naar Neder-
land gekomen. Hij heeft een broer en twee zusjes, woonachtig in Damas-
cus, die hij erg mist. Odai is zijn land ontvlucht vanwege de oorlog en 
bomaanslagen. In het vluchtelingenkamp in Nederland heeft hij zijn huidi-
ge vriendin ontmoet. Zij is ook degene die hem naar Binn’stad heeft ver-
wezen.  
Als onderdeel van de Educatieklas heeft Odai een TOA toets gemaakt om 
te kijken op welke onderdelen van de Nederlandse taal en rekenen hij on-
dersteuning nodig heeft. Hieruit bleek dat zijn leesvaardigheid op dit mo-
ment nog onder de maat is, waardoor rekenen ook al een stuk lastiger 
wordt. Maar Odai is een intelligente jongeman en hij spreekt al relatief 
goed Nederlands voor iemand die nog niet zo lang in ons kikkerlandje 
woont. Met de Educatieklas lessen in taal en rekenen én een taalstage 
proberen we Odai richting niveau 2F te helpen, zodat hij in februari kan 
doorstromen naar de opleiding financiële dienstverlening. 
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Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!  

 
Fabian is in oktober bij ons aangemeld door zijn voormalige school, 
RENN4. Hij wilde namelijk de overstap maken naar een beroepsopleiding 
en dus is er gekozen voor Binn’stad, zodat hij bij ons alvast de eerste stap-
pen in de juiste richting kan zetten met de ondersteuning van jongeren-
coach Cynthia. 

Fabian heeft kort stage gelopen bij de Hema, maar dit bleek niet de juiste 
plek voor hem te zijn. Vervolgens is hij met het advies van de jongeren-
coach zelf op zoek gegaan naar een nieuwe stageplek en dat is hem ge-
lukt.  

Hij loopt nu al een paar weken stage bij Slijterij Groningen en dat bevalt 
hem erg goed! Hij mag allerlei verschillende taken doen en zijn stagebege-
leider zegt dat Fabian het goed doet en dingen snel oppikt. Hij begint al een 
echte kenner te worden en vindt het leuk om zoveel mogelijk te leren over 
de verschillende dranken om klanten vervolgens het juiste advies te geven! 

Op stagebezoek… Fabian (Pre-Entree)  

 
In november is Noortje Akkermans ons team komen versterken! Ze is een 
spontane, positieve en ambitieuze jonge vrouw van 26 jaar. Noortje heeft 
een master in Human Resource Management én in Arbeids- en Organisatie-
psychologie. Tijdens haar opleidingen heeft ze bij een stage geleerd om 
(WO) jongeren te coachen. Ook heeft ze gewerkt als communicatietrainer 
aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar hart ligt bij het samenbrengen van 
de zakelijke en menselijke kant op het gebied van werk en opleiding. Hierin 
wilde ze zich graag verder ontwikkelen om jonge mensen te stimuleren op 
het gebied van scholing of arbeid. De vacature bij Binn’stad kwam dan ook 
als geroepen! 

Bij Binn’stad is Noortje jongerencoach van de Educatieklas, acquireert sta-
ges en (bij)banen in de binnenstad, en ondersteunt de jongeren van de Solli-
citatieclub en het Bijbanen Project bij hun sollicitatietraining. Bij Binn’stad kan ze haar kennis en kunde 
op verschillende gebieden verder ontwikkelen en onze jongeren op weg helpen naar economische zelf-
standigheid! 

Even voorstellen… Noortje (Jobcoach) 

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

http://www.opleidingbinnstad.nl/
https://www.facebook.com/Binnstad/
http://www.opleidingbinnstad.nl/site/project-binnstad/archief-nieuwsbrief/

