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Een nieuwe klas gestart bij Binn’stad 
In de afgelopen maand is er een nieuwe klas van start gegaan bij Opleiding Binn’stad; de Educatieklas. 
Hierover in deze nieuwsbrief meer. Verder stellen we een nieuwe collega van de Educatieklas voor en 
een nieuwe leerling van de AKA-klas. We zoeken daarnaast nog stages en BBL-plekken en hebben een 
sollicitatietraining beschikbaar die opvraagbaar is. 

Een nieuwe collega 
De 26-jarige Femke Zeilstra uit Groningen is in 
maart begonnen als jobhunter bij Opleiding Binn-
stad. Femke heeft vijf jaar Life Science and Tech-
nology, richting Biomedische Wetenschappen, 
aan de Rijksuniversiteit Groningen gestudeerd. Ze 
heeft nu als jobhunter een andere richting geko-
zen, omdat ze haar horizon wil verbreden.  
 
“Graag wil ik jongeren helpen. Ik probeer te be-
middelen tussen bedrijven en jongeren om ze aan 
een BBL-plek te helpen. Daarnaast doe ik de ac-
quisitie.” Femke houdt van schrijven, bakken en 
paardrijden. Ze omschrijft zichzelf als communica-
tief sterk, direct, open-minded, een goede multi-
tasker en een organisatietalent. “Ik hoop veel jon-
geren van Binn’stad aan een werkplek te helpen, 
een groot netwerk op te bouwen en veel te leren.” 

Stages en BLL-plekken gezocht 
Voor onze leerlingen van de AKA-klas, de Educa-
tieklas en de Sollicitatieclub zijn wij het hele jaar 
door op zoek naar stageplaatsen en BBL-plekken. 
Heeft u plaats voor een jongere? Stuur dan een e-
mail naar jobhunter@opleidingbinnstad.nl of bel 
naar 050-3189449.  
 
Met name in de zorg, transport, techniek en de 
bouw zoeken we nog plekken waar onze jongeren 
aan de slag kunnen! 

Binn’stad door de ogen van leerling Chantal 
De 17-jarige Chantal uit Veendam zit sinds kort in 
de AKA-klas van Opleiding Binn’stad. Ze heeft er 
enigszins moeite mee om te zeggen dat ze de op-
leiding nu al leuk vindt, maar het ritme dat ze er-
van krijgt doet haar sowieso erg goed. “De minst 
erge les vind ik Loopbaan en Burgerschap. We 
kijken dan het journaal en moeten daarover vra-
gen beantwoorden. Daar ben ik goed in.”  
 
Chantal voelt zich prettig bij de betrokkenheid van 
de docent en de jongerencoach. Ze zou graag in 
een kleding- en/of schoenenwinkel stage willen 
lopen of iets met kleine kinderen als een kinder-
dagopvang of groep 1 en 2 van de basisschool. 
“Later wil ik modeontwerpster worden. Ik ben nu 
ook veel met mijn eigen kleding bezig. Welke stijl 
ik heb? Dat is niet te omschrijven, ik ben uniek!” 

Een nieuwe docent (Educatieklas) 
Henk Timmer heeft jarenlang als docent Neder-
lands als eerste taal (NT1), Nederlands als tweede 
taal (NT2), rekenen en Engels Bij het Noorder-
poort gewerkt. Daarnaast werkte hij jaren in het 
basisonderwijs als leerkracht en intern begeleider.  
 
“Nu ben ik gevraagd om de Educatieklas, samen 
met mijn collega Carlien Klaasen, te begeleiden. Ik 
heb in mijn werk veel te maken gehad met leer-
lingen met de meest uiteenlopende problemen. 
Mede daardoor vind ik dit project erg interessant 
en is het weer een geweldige uitdaging voor mij.”  
 
Henk vindt deze klas, waarin taal- en rekenonder-
steuning wordt gegeven, een unieke kans voor de 
deelnemers om hun uitgangspositie voor scholing 
te verbeteren. “Daar werk ik graag aan mee.” 

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

 

Opleiding Binn’stad 

Boterdiep 34 

9712 LP Groningen 

050-3189449 

 
www.opleidingbinnstad.nl 

Sollicitatieclub  
Elke donderdag om 13:00 

 
Voorlichting 

Elke maandag om 14:00 

AGENDA 

Educatieklas Binn’stad 
De Educatieklas biedt taal- en rekenondersteuning voor jongvolwassenen vanaf 18 jaar, woonachtig in de 
gemeente Groningen (enkele uitzonderingen voor omliggende gemeenten), die nog geen startkwalificatie 
hebben. Zij volgen op dit moment geen beroepsopleiding en hebben extra lessen Nederlands en rekenen 
nodig om hun niveau richting 2F te krijgen, waarmee ze naar een opleiding op niveau 2 binnen het mbo-
onderwijs kunnen. 
 
Traject 
Het traject start met een digitale test om het niveau van het Nederlands en rekenen van de jongere te 
bepalen en een plan uit te zetten voor de lessen. Deze lessen zijn maandag tot en met vrijdag van 11.00 
tot en met 13.00 uur. Er wordt rekenen en Nederlands, aangevuld met digitale vaardigheden, gegeven in 
het Leerhonk aan het Boterdiep 34. De groep met jongeren bestaat maximaal uit 12 personen. Iedere 
leerling werkt individueel op zijn/haar eigen niveau. In dit traject biedt Binn’stad huiswerkondersteuning 
en zijn er coaches aanwezig voor extra begeleiding.  
 
De lessen worden verzorgd door docenten van het Alfa-college en Noorderpoort. De jongere wordt ook 
bij deze onderwijsinstellingen ingeschreven, maar ontvangt géén studiefinanciering. Aan het traject zijn 
geen kosten verbonden. Daarnaast wordt er dagelijks van 13.30 – 18.00 uur een (taal)stage gelopen bij 
bedrijven in het centrum van Groningen. De in- en uitstroom van dit gehele traject is flexibel en kan met 
behoud van uitkering gevolgd worden, wanneer daar toestemming van de klantmanager voor is gegeven. 
 
Doel 
Doel van het traject is het verbeteren van het taal- en rekenniveau. Het liefst richting 2F, omdat een jon-
gere daarmee naar een opleiding op niveau 2 binnen het mbo-onderwijs kan. Daarnaast wordt er dage-
lijks stage gelopen om vaardigheden op te doen, (indien van toepassing) een betaalde baan te verwer-
ven, ritme te krijgen of kennis van  beroepen op te doen. Op deze manier kan er na de zomer een goede 
studiekeuze gemaakt worden. 
 
Wees er snel bij, want vol=vol. Aanmelden kan door een e-mail met je gegevens (liefst een CV) te sturen 
naar educatietaalrekenen@opleidingbinnstad.nl.  

Training Sollicitatieclub 
In het kader van een korte stage van de master Onderwijskunde aan 
de Rijksuniversiteit Groningen heeft Anke Kersting een sollicitatietrai-
ning plus handleiding voor docenten ontwikkeld. Deze vraag kwam 
vanuit Project Binn’stad. De training is bedoeld voor mbo-studenten 
van alle niveaus en zo opgesteld dat docenten de training tijdens het 
vak Loopbaan en Burgerschap kunnen geven.  
 
Met de lessen die de training bevat wordt de basis van het solliciteren 
bijgebracht. Een aantal oefeningen hieruit zijn getest door deelne-
mers van de Sollicitatieclub. De training is beschikbaar voor geïnte-
resseerden. Via leerhonk@opleidingbinnstad.nl kunt u de training op-
vragen of om meer informatie verzoeken. 

http://www.opleidingbinnstad.nl/site/project-binnstad/archief-nieuwsbrief/
http://www.opleidingbinnstad.nl
mailto:leerhonk@opleidingbinnstad.nl

