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Voortijdige schoolverlaters 
Misschien hebt u het deze week in het nieuws gehoord… Sinds 2002 is het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap bezig met het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters (VSV’ers) 
door middel van het programma Aanval op de schooluitval.  
De landelijke doelstelling was maximaal 25.000 VSV’ers in 2016 en dit doel is behaald!  
Ook wij bij Binn’stad zijn erg tevreden met onze resultaten en het feit dat wij hieraan een bijdrage hebben 
kunnen leveren. 

 

Marlien is door haar re-integratiecoach naar ons verwezen en is een enthousiaste, vriendelijke maar ge-

dreven jonge vrouw van 24 jaar. Ze is al een tijdje op zoek naar een baan in de detailhandel en hoopt 

dat door middel van de sollicitatietraining te bereiken. 

Ze geeft aan dat ze veel heeft aan de hulp die geboden wordt. Zo heeft Marlien haar cv aangepakt en is 

ze elke bijeenkomst wel bezig met het oefenen van sollicitatiegesprekken. Ook in het Engels oefent ze 

haar vaardigheden en hoopt zo een betere kans te hebben tijdens een gesprek. 

In haar vrije tijd racet Marlien door de straten van Groningen op haar racefiets en is ze graag buiten. 

Haar toekomstdroom is om door te groeien in een bedrijf naar de functie van leidinggevende of hoofd 

van een afdeling. 

 

Heeft u een vacature voor Marlien? Neem dan contact met ons op via leerhonk@opleidingbinnstad.nl of 

via 050-318 94 49. 

Even voorstellen… Marlien (sollicitatieclub) 

 
 
Jeroen is een rustige en vriendelijke jongen van 24 jaar uit Groningen. Hij is 
via de sollicitatieclub bij ons in de Educatieklas terechtgekomen. Jeroen is 
overgestapt naar de Educatieklas omdat hij op deze manier kan stagelopen 
en zich kan oriënteren op de arbeidsmarkt. Zo kan hij een goede keuze ma-
ken over welke opleiding hij volgend schooljaar wil gaan doen. 
 
Onlangs is Jeroen begonnen met een stage bij Topoli, een Perzisch  
restaurant. Hij heeft al een niveau 1 horeca opleiding afgerond, dus past dit 
helemaal bij hem. Hij is blij met zijn stage.  
“Ik ben trots om onderdeel te zijn van dit team. Het is net een familie,” aldus 
Jeroen.  
 
Het opmaken van de borden vindt hij het leukste om te doen, omdat hier 
creativiteit bij komt kijken en het gerecht er nog mooier uit komt te zien. 
 

In zijn vrije tijd kijkt Jeroen graag een film, of doet hij aan fitness. 

Binn’stad door de ogen van… Jeroen (Educatie) 

 
 
Sinds kort zijn we begonnen met het Bijbanen Project. Hier worden jongeren van 16/17 jaar, uit een  
gezin met een minimum inkomen, geholpen bij het vinden van een bijbaan. 
 
De jongeren krijgen een sollicitatietraining en workshops en hulp bij het vinden van een bijbaan. Zo ver-
dienen ze hun eigen geld en het heeft geen consequenties voor een uitkering. 
 
Ben jij op zoek naar een bijbaan en wil je werken aan je toekomst? Meld je dan nu aan via  
bijbanen@opleidingbinnstad.nl of via de website. 

Bijbanen Project 

http://www.opleidingbinnstad.nl/site/
http://www.twitter.com/binnstad
mailto:bijbanen@opleidingbinnstad.nl
http://www.opleidingbinnstad.nl/site/bijbanen/


 
 
Sinds twee maanden is er een nieuw gezicht bij Binn’stad: Margreet Kloosterman. Zij vult het team aan 
als secretaresse en is het eerste aanspreekpunt als u belt of mailt. 
 
Margreet is 24 jaar en woont samen met haar man in het kleine dorp 
Ulrum. Na haar opleiding tot Directiesecretaresse in Zwolle (mbo niveau 
4) en een aantal korte baantjes, heeft Margreet een tijdje thuis gezeten. 
De werkervaringsplek bij Binn’stad kwam dan ook als geroepen.  
 
Het leuke aan werken als secretaresse is het contact met anderen, al-
dus Margreet. Leerlingen, collega’s, ouders en begeleiders… Ze is een 
echt mensen-mens en omschrijft zichzelf als jong, enthousiast en vrolijk. 
Iemand die klaar staat voor anderen en goed kan luisteren. 
 
Margreet is op zoek naar een reguliere baan als secretaresse, receptio-
niste of telefoniste. Mocht u een vacature hebben, neem dan contact op 
met Margreet door te bellen naar Binn’stad op 050 – 318 94 49. 

Even voorstellen: Margreet Kloosterman-Holsappel (secretaresse) 

 
 

….Er elke dinsdag een voorlichting is over het Pre-Entree traject 

en de Educatieklas voor jongeren en hun begeleiders/ouders?  

….Deo op zoek is naar een stageplek in de modewereld? Hij is 

ontwerper en wil graag laten zien wat hij kan en wil  in ruil daar-

voor tijdens zijn stage beter Nederlands leren spreken. 

….We een nieuwe facilitair medewerker hebben en hem volgende 

maand zullen voorstellen? 
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Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!  

 
 

Dhr. Westerink van Abiant was gastspreker bij onze sollicitatieclub. Hij heeft verteld wat Abiant doet, wat 
werkgevers van kandidaten verlangen en in welke sectoren Abiant werkzaam is. 

 
Tijdens de bijeenkomst hebben alle jongeren een kleine presentatie over 
zichzelf gegeven. Vorige week hadden ze dat voorbereid en ze hebben flink 
hun best gedaan! Ze hadden nagedacht over hun kleding en voorkomen om 
een goede indruk te maken –alsof het een echt sollicitatiegesprek was.  
Dhr. Westerink gaf iedereen tips en feedback, ook over andere branches. 
 
Na de presentaties was de spanning er voor de jongeren af en werd de 
sfeer weer wat ontspannener. Daarna was er ruimte om dhr. Westerink nog 
wat vragen te stellen, aan de slag te gaan met hun CV of verder te oefenen 
met sollicitatiegesprekken.  
Afgelopen zaterdag was er een banenmarkt bij Abiant; hier werd iedereen 
voor uitgenodigd.  
 
Het was een nuttige en goede bijeenkomst. 
 

Sollicitatieclub 
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