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De zomervakantie is om de hoek! 
Het schooljaar wordt binnenkort afgerond. Voor de leerlingen komt de zomervakantie eraan en daarmee 
zal hun traject bij Binn’stad aflopen. De leerlingen van het Pre-Entree traject hebben zich aangemeld 
voor een Entreeopleiding en een aantal is zelfs al aangenomen! De leerlingen van de Educatieklas heb-
ben zich ingeschreven voor een niveau 2-opleiding en hebben binnenkort hun intakes. Het team van 
Binn’stad wenst hen daarbij veel succes!  
 
Verder kunt u in onze nieuwsbrief lezen over onze nieuwe pilot voor deze vakantie: de Zomerschool! 

Kent u iemand die nog op zoek is naar een leerwerkplek (BBL) voor aankomend schooljaar? De Sollici-
tatieclub van Binn’stad vindt ook in de zomervakantie elke woensdagmiddag (13.30-16.00u) plaats. Wij 
bieden sollicitatietraining, hulp bij het solliciteren én zoeken gericht vanuit de kandidaat naar geschikte 
vacatures. Ook komt Benno Telgenhof, de jobhunter van Accountteam WERK van de gemeente Gronin-
gen regelmatig langs om gesprekjes te voeren met de jongeren en hen naar BBL trajecten/plekken te 
bemiddelen. 

Vanwege onze goede resultaten, is er altijd  voldoende plek vrij  voor instroom van nieuwe jongeren, ook 
in de zomerperiode. Aanmelden is ten allen tijde mogelijk via onze website. 

Entree bemiddeling  
Sinds eind maart heeft Binn’stad een nieuw traject, geheten Entree bemiddeling. Dit is speciale bemid-
deling naar >12 uur werk voor jongeren die net  een niveau 1/AKA/Entreediploma hebben gehaald. Bij 
ons krijgen zij in een kleine groep sollicitatietraining leren ze sollicitatiegesprekken oefenen, leren  ze 
netwerken én worden ze naar geschikt werk bemiddeld! 

Voor deze jongeren werken wij voor samen met alle Groningse MBO opleidingen die hun leerlingen naar 
ons verwijzen.  

Inmiddels is de eerste  groep al volledig uitgestroomd naar werk of soms toch werken en leren op niveau 
2. In juli start een nieuwe groep en onze jobhunter gaat deze week al met hen kennismaken zodat ze 
snel  bemiddeld kunnen worden als ze hun diploma hebben behaald! 

De Sollicitatieclub gaat gewoon door in de zomervakantie! 

Het nieuwe schooljaar!  
Ook in het nieuwe schooljaar biedt Binn’stad weer het Pre-Entree traject en de Educatieklas. Beiden 
gaan op 17 augustus weer van start en bieden elk plek aan maximaal 16 leerlingen. 

Het Pre-Entree traject is voor jongeren van 16-27 jaar zonder vmbo 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. 

Aanmelden voor komend schooljaar kan al via de website of leerhonk@opleidingbinnstad.nl. Voor de 
Pre-Entree groep vinden de intakes zo snel mogelijk plaats (vóór de zomervakantie) en voor de 
Educatieklas kunnen al TOA toetsen worden afgenomen. Onze voorlichtingen gaan in de zomervakantie 
gewoon door, dus het is ook mogelijk om pas in augustus op intake / TOA toets te komen. Echter, vol = 
vol, dus wees er snel bij! 

http://www.opleidingbinnstad.nl/site/
https://www.facebook.com/Binnstad
http://www.twitter.com/binnstad
http://www.opleidingbinnstad.nl/site/sollicitatieclub/
mailto:leerhonk@opleidingbinnstad.nl
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Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!  

Wist u dat...?  
… wij ook werkervaringsplekken hebben bij Binn’stad en meer dan 80% van 
de WEP’ers positief uitstroomt?  

… er een groen en techniek Gilde (BOL ENTREE opleiding) is in de Hortus 
Haren? 

… wij weer werkervaringsplek voor facilitair medewerker hebben omdat de 
vorige WEP’er is uitgestroomd naar regulier werk? 

… er in september een facilitair Gilde (BOL ENTREE opleiding) start bij het 
Groot Handels Centrum in Groningen? 

… wij  veel verstand hebben van “alternatieve” trajecten voor jongeren en u 
graag advies geven? 

 
Deze vakantie start Binn’stad met een Zomerschool gericht op jongvol-
wassenen die naar een ENTREE of niveau 2 mbo opleiding willen.  

Tijdens de zomerperiode krijgen zij ’s ochtends les in taal en rekenen 
op individueel niveau. Daarnaast lopen  zij ’s middags stage in de bin-
nenstad van Groningen, om in de praktijk aan hun werknemersvaardig-
heden, taal en rekenen te werken. Deze (taal)stages blijken erg effec-
tief te zijn bij onze andere groepen omdat leerlingen hierdoor ook werk-
ervaring opdoen en hun kunnen  niet beperkt blijft tot het leslokaal. 

Het doel van de Zomereducatie is om jongvolwassenen in een school-
ritme te houden/krijgen en hun Nederlands en rekenen bij te spijke-
ren. Door de combinatie van lessen en stage bij Binn’stad kunnen leer-
lingen zich in korte tijd goed voorbereiden op de keuze voor de juiste  
vervolgopleiding en eventueel een baan verwerven voor een BBL opleiding. 

Traject: 6 juli t/m 14 augustus (ma-vr) incl. twee weken sluiting. 

Voor meer informatie of het aanmelden van een leerling kunt u terecht op onze website, mailen naar 
educatietaalrekenen@opleidingbinnstad.nl of ons bellen op 050 – 318 94 49. Wees er snel bij, want 
er is slechts ruimte voor 16 leerlingen en vol = vol! 

Nieuw Traject… Zomereducatie! 

 

Jordy is een jonge meid van zestien jaar die twee maanden geleden bij Binn’stad is gestart met het Pre-
Entree traject. De reden dat ze voor Binn’stad heeft gekozen is omdat ze weer in het schoolritme wil ko-
men en de combinatie van ’s ochtends les en ’s middags stage haar leuk lijkt. 

Het doel van Jordy is om na de zomer met de Entreeopleiding 
Detailhandel te starten. Ze loopt nu stage bij Ici Paris XL en dat 
bevalt haar goed. In eerste instantie leek het haar eng omdat ze 
nog geen kennis van de producten had, maar ze vindt haar werk-
zaamheden erg leuk en houdt van aanpakken. Zodra ze een taak 
heeft afgerond, vraagt ze wat ze verder nog kan doen. Dit vindt 
haar stagebegeleider ook fijn. 

Haar vervolgopleiding wil ze als leren en werken combineren (BBL)  zodat ze één dag in de week naar 
school  gaat en de overige vier dagen kan werken op een leerwerkplek. Ze leert namelijk liever in de 
praktijk dan de schoolbanken. Ondanks haar jonge leeftijd heeft Jordy ook al aardig wat werkervaring in 
de detailhandel: naast school en stage heeft Jordy ook nog twee bijbaantjes, waarbij ze voornamelijk 
klanten helpt en kassawerk uitvoert. Veel vrije tijd heeft ze daardoor niet, maar de tijd die ze heeft be-
steedt  ze graag met vrienden of door te winkelen. 

Binn’stad door de ogen van… Jordy H. (Pre-Entree) 
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