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Keuzevakken op het mbo 
Om studenten nog beter voor te bereiden om hun toekomst, krijgen het MBO vanaf het nieuwe school-
jaar 400 nieuwe keuzevakken.  
De keuzevakken zijn verschillend per regio; tenslotte is de arbeidsmarkt in Utrecht anders dan in Gronin-
gen. Hier kunnen studenten bijvoorbeeld ‘aardbevingsbestendig bouwen’ volgen of Duits als taal erbij 
kiezen, wat uiteraard heel actueel is voor vele Groningers. Wie weet is een van onze leerlingen straks 
wel aardbevingsdeskundige of gaan ze aan de slag in Duitsland! 

 

Bij Binn’stad hebben te maken met verschillende kandidaten. De één volgt een 
traject om terug naar school te kunnen, de ander zoekt een baan, weer een 
ander zoekt een stage of een leer- / werkbaan.  
 
Wat is het dan leuk om te horen hoe zij het hier hebben ervaren! Daar kunnen 
wij weer van leren, of trots op zijn omdat zij het zo naar hun zin hadden hier. 
We hebben een paar quotes van en over kandidaten. 
 
‘In ieder geval heb ik me altijd heel erg thuis gevoeld en jullie hebben mij goed 
geholpen met mijn cv en andere zaken. Super bedankt! En misschien krijg ik 
nog de gelegenheid om appeltaart te komen brengen!’ – Martina, een oud sol-
licitatieclub deelnemer 
 
‘Hij durft nu voor hem onbekend/nieuw werk aan te pakken. Hij was erg verle-
gen en ik zie dat hij nu meer zichzelf durft uit te drukken en door te zetten. Erg mooi om te zien na zo’n 
korte tijd! Super!’  
–Een verwijzer over een sollicitatieclub deelnemer 
 
‘Dank u wel voor uw hulp en steun. Jullie hebben me veel geleerd en dat waardeer ik! Ik blijf zeker mijn 
best doen.’ –Zenailey, oud Educatiestudent, schreef dit op een kaartje voor ons 

Feedback op onze dienstverlening 

 
 

Zoë is een vrolijke meid die bij ons in de Pre-Entree klas lessen 
volgt. Zoe  is heel sociaal  en had al snel vrienden  gemaakt; ze 
heeft het naar haar zin bij ons . Ze is een harde werker en weet 
zich goed te presenteren. 
 
Op 14 maart is Zoë met haar stage bij de Hema begonnen. Hier 
werkt ze zowel in de winkel als in het horecagedeelte. Zelf geeft ze 
aan dat ze de afwisseling fijn vindt.  Haar stagebegeleider  vond 
werken op twee plekken  een goed idee, omdat Zoë op deze ma-
nier meer (werk)ervaring op kan doen. 
 
In haar vrije tijd doet Zoë graag iets met vrienden en is ze graag met haar uiterlijk bezig.  

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

 
 
Roman is een beleefde en rustige jongen. Hij komt oorspronkelijk uit Af-
ghanistan en woont sinds twee jaar in Nederland. Zijn Nederlands is al 
heel behoorlijk, aangezien hij nog maar kort in ons kikkerlandje is. Op dit 
moment volgt Roman bij ons lessen in de Educatieklas. Hij heeft het 
naar zijn zin in de klas en is op 8 maart begonnen met een stage bij de 
Bristol. Hij wil daar graag leren om makkelijker contact te maken met 
mensen en een gesprek aan te gaan.  
 
Na dit traject wil hij doorstromen naar het reguliere mbo. Roman heeft zijn toekomst al uitgestippeld voor 
zichzelf; hij wil de opleiding doktersassistent gaan volgen. 

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

http://www.twitter.com/binnstad


 
Bij de sollicitatieclub hebben we flexibele in- en uitstroom omdat we weten dat niet alle kandidaten het-
zelfde zijn en de één meer hulp nodig heeft dan de ander. Onlangs zijn er weer een aantal kandidaten 
uitgestroomd en in deze nieuwsbrief willen we u kort informeren over een paar van deze jongeren.  
 
Martina, in januari begonnen, is een paar bijeenkomsten bij ons geweest en heeft hard gewerkt aan haar 
motivatiebrief en cv. Ze heeft nu een baan bij de Vrijbuiter en heeft misschien zelfs een tweede baan 
erbij te pakken! 
 
Rowen kwam bij ons om zo snel mogelijk een BBL-plek te vinden zodat hij eerder kon beginnen met zijn 
opleiding. Na een gastles van dhr. Westerbrink van Abiant bij de sollicitatieclub is hij via Abiant bij een 
bedrijf voorgesteld; mede dankzij zijn aangepaste cv en onze training over hoe hij zich het beste kan 
presenteren heeft hij zijn sollicitatiegesprek goed doorstaan en een baan gekregen! 
 
José is in december bij ons begonnen en wilde het liefst aan de slag bij een schoonheidsspecialiste. Dat 
bleek lastig te zijn op de huidige banenmarkt en daarom is ze breder gaan kijken. Na een paar oriënte-
rende gesprekken heeft ze haar pijlen elders gericht. Ze heeft n.a.v. de vacatures van ons Accountteam  
een baan bij de Primark; waar ze erg blij mee is! 

Sollicitatieclub 

 
 

….er een filmpje over Binn’stad komt?  

….wij Goede Vrijdag (25 maart) en 2e Paasdag (28 maart) dicht zijn? 
 
….er regelmatig gastsprekers op de sollicitatieclub komen vertellen over 

hun ervaringen?  
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Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!  

 
 

Sinds kort hebben we een nieuwe facilitair medewerker: John Fremouw. John is 26 
jaar en komt elke dag vanuit Kloosterburen naar Groningen om bij Binn’stad aan de 
slag te gaan. 
 
Omdat John al een poosje op zoek was naar werk en graag bezig is, heeft hij de 
kans om bij Binn’stad werkervaring op te doen met beide handen aangegrepen. 
John houdt het gebouw netjes en verzorgt de koffie en thee en voert diverse kleine 
klusjes uit. Elke dag is toch weer net een beetje anders, ondanks een aantal routine 
klusjes en dat bevalt hem goed.  
 
In zijn vrije tijd wandelt John graag of voetbalt hij of is hij aan het lezen. 
 
De eerste woorden die John te binnen schieten als hij zichzelf moet omschrijven zijn: nauwkeurig, leer-
gierig en gezellig. Hij wil graag een baan in de administratieve sector, met voorkeur naar juridisch secre-
taris. John is zeker bereid tot het volgen van een opleiding hiervoor. Zoekt u nog een BBL-er niveau 3 / 
4 in deze richting; komt John graag bij u op gesprek. 

Even voorstellen: John (facilitair medewerker) 

Opleiding Binn’stad 

 

De eerste kandidaat is alweer uitgestroomd! Serge heeft meegedaan aan een aantal trainingen bij ons en heeft 
onder andere zijn cv verbeterd. Ook had hij een beetje sturing nodig over de richting van het baantje dat hij graag 
zou willen hebben, omdat hij niet precies wist wat er allemaal voor taken en werkzaamheden bij zouden komen 
kijken. Toen hij eenmaal aan de slag ging met solliciteren had hij zijn elevator pitch al bij de hand en na zijn eerste 
gesprek is hij meteen aangenomen! 
 
Kent u, of ben jij, iemand uit een minimagezin met een leeftijd van 15-19 jaar? Is hij of zij op zoek naar een bij-
baan? Wij kunnen helpen met de voorbereiding voor alles wat uiteindelijk tot die baan leidt. Aanmelden kan via: 
bijbanen@opleidingbinnstad.nl. 

Bijbanen Project 
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