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De zomer komt eraan! 
De meivakantie zit er weer op! De leerlingen hebben nog een paar weken tot de zomer om zich voor te 
bereiden op hun vervolgopleiding.  
 
In deze nieuwsbrief kunt u lezen over een nieuwe Educatieklas leerling, het Burgerschap carrousel dat 
de Pre-Entree leerlingen hebben gevolgd, een bezoekje bij Johns stage én een update over de sollicita-
tieclub. Daarnaast werven we al BBL plekken voor de jongeren die op zoek zijn naar een leer/werk-baan 
om in augustus met een BBL opleiding te starten. Ook hebben we weer een aantal wist-u-datjes. 
 

John is afkomstig uit Kongo en wil graag zijn Nederlands verbeteren 
met lessen van de Educatieklas van Binn’stad. In februari stond 
John in onze nieuwsbrief (link) om zich voor te stellen en een op-
roep voor een stageplek te doen. Inmiddels zijn we drie maanden 
verder en loopt hij al twee maanden stage bij de Albert Heijn in de 
Oude Ebbingestraat! 

In de Albert Heijn stagelopen vindt John enorm leuk. Hij krijgt goede 
begeleiding op de werkvloer en mag veel werkzaamheden verrich-
ten. Vakkenvullen, klanten helpen en schoonmaken zijn  een paar 
van zijn taken. Vooral het klantcontact bevalt John goed en hij is 
sinds zijn stage ook met sprongen vooruit gegaan wat betreft zijn 
Nederlandse vocabulaire! 

Linda Mak is de stagebegeleider van John en zij is ook erg tevreden 
over hem. “Hij is altijd met een glimlach aan het werk. Naar ons idee 
gaat hij echt met plezier aan het werk en dat is hem dus ook aan te 
zien!” Zelfs met het mooie zomerweer is John liever in de super-
markt aan de slag en dat vinden ze bij de Albert Heijn mooi om te 
horen. 

Onlangs vierde John zijn 22ste verjaardag en toen heeft hij zijn collega’s getrakteerd op taart, omdat hij 
het zo naar zijn zin heeft bij de Albert Heijn! 

BBL oproep!  
 
Heeft u BBL plekken beschikbaar voor het nieuwe schooljaar? 
Laat het ons dan weten! Wij kunnen bij onze sollicitatieclub kijken 
of we geschikte leerlingen hebben én de informatie binnen ons 
netwerk verspreiden. 
 
Voor het aanmelden kunt u telefonisch contact met ons opnemen 
via 050-318 94 49 of door een mail te sturen naar: 
leerhonk@opleidingbinnstad.nl 
 

 
 
Let op! Op de volgende feestdag 
zijn wij gesloten! 
 
 Maandag 25 mei  
 

 

Feestdag! 

Een kijkje bij de stage van… John! (Educatieklas) 

Binn’stad door de ogen van… Leon (Pre-Entree)  
Leon is een vriendelijke en sociale jongen van zestien jaar die bij Binn’stad het Pre-Entree traject volgt. 
Naast de lessen lopen alle leerlingen ’s middags stage. Leons stage is bij de C1000 en daar is hij nu 
een paar maanden werkzaam als vakkenvuller.  

In het verleden heeft hij in de horeca gewerkt, maar in de supermarkt werken bevalt hem veel beter. 
Daarom heeft Leon besloten om de opleiding Detailhandel te gaan volgen. Na de zomer wil hij bij het 
Alfa-college starten met deze richting op de Entreeopleiding.  

In de toekomst wil Leon zich verder ontwikkelen in de detailhandel zodat hij een vaste baan met een 
goed inkomen kan krijgen. 

http://www.opleidingbinnstad.nl/site/
https://www.facebook.com/Binnstad
http://www.twitter.com/binnstad
http://www.opleidingbinnstad.nl/site/opleidingbinnstad/archief-nieuwsbrief/
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Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!  

Wist u dat...?  
… één van onze doorgestroomde leerlingen, Chayenne (nieuwsbrief maart) 

na de zomervakantie al met de ICT opleiding op niveau 2 mag beginnen? 

… al ons personeel een bedrijfshulpverleners (BHV) cursus volgt voor het 
geval er calamiteiten plaatsvinden? 

… al onze Pre-Entree leerlingen zich al hebben ingeschreven voor een ver-
volgopleiding en een aantal al een intake heeft gehad en is aangenomen? 

Sollicitatieclub update!  
Ook deze maand is er weer een aantal mensen succesvol uitgestroomd dankzij de goede samenwer-
king tussen Binn’stad en Benno Telgenhof, de jobhunter van Accountteam WERK van de gemeente 
Groningen. In deze nieuwsbrief lichten we er een paar uit: 

Denny heeft bij de sollicitatieclub van Binn’stad geleerd hoe hij een cv moet opstellen en een goede sol-
licitatiebrief schrijft.  Dankzij zijn brief is hij uitgenodigd voor een gesprek en is inmiddels in dienst getre-
den bij het GOA Publiek om in de administratieve sector te leren en werken! 

Jacqueline is via het Accountteam WERK met een traject van de gemeente Groningen gestart om bij 
Hendriks Personeelsdiensten aan de slag te gaan. Haar werk beviel zo goed dat ze al snel een contract 
aangeboden kreeg en nu werkt ze in de facilitaire dienstverlening! 

Willem Jan is ook op een traject van de gemeente aangenomen en is op deze manier bij Muelink en 
Grol geplaatst! 

 
Donderdag 16 april konden onze Pre-Entree leerlingen sfeer proeven op de 
Entreeopleiding van het Alfa-college Ze mochten namelijk met alle eerstejaars 
meedraaien in de Burgerschap Carrousel. Onze docenten hadden ze opgege-
ven voor workshops die bij hen passen. 
 
Onze jongerencoach Margriet Opufou heeft, samen met één van onze leer-
lingen, de workshop ‘Daar doe ik niet aan mee’ over groepsdruk gevolgd om eens te kijken wat het pre-
cies inhoudt. ‘Je moet toch wel heel dom zijn als je daarin meegaat’, was vooraf het oordeel van de leer-
lingen. Aan het einde van de dag hadden ze hun mening enigszins bijgesteld. 
 
Allereerst moesten de leerlingen in groepjes aan de slag gaan met de opdracht om een aantal dingen 
over groepsdruk op te schrijven. Heel snel werd duidelijk dat iedereen graag bij een groep wil horen en 
soms zelfs bij een groep moet horen in verband met veiligheid en dat het heel lastig is om in je eentje 
een andere mening te hebben. Ook werden er filmpjes getoond waarin de kracht van een groep goed 
zichtbaar werd. Sommige leerlingen waren nog steeds van mening dat alleen ‘domme’ mensen zich 
conformeren aan de wil van de groep. Maar ze waren het er wel over eens dat je heel sterk in je schoe-
nen moet staan om niet mee te doen.  
 
De overige workshops hadden andere thema’s die op een soortgelijke manier werden gegeven, zodat 
leerlingen actief gingen meedoen en nadenken. Wat ons betreft was het een zeer geslaagde ochtend! 

Voor meer informatie over de Burgerschap Carrousel van het Alfa-college kunt u hier klikken. 

Burgerschap Carrousel 

 

Moh is 26 jaar en komt uit Somalië. Hij is onlangs bij de Educatieklas gekomen 
om zijn Nederlands en rekenen te verbeteren, zodat hij na de zomervakantie met 
de ICT opleiding op niveau 2 kan beginnen. Moh is erg enthousiast en houdt van 
hard werken en sporten.  

Zo’n anderhalf jaar geleden heeft hij stage gelopen bij een verzorgingshuis en 
dat vond hij erg leuk! Hij is nu dan ook op zoek naar een soortgelijke stageplek, 
zodat hij ook in aanraking komt met cliënten om zijn Nederlandse taalvaardigheid 
te verbeteren. 

Zijn toekomstdroom is om zijn diploma te behalen en een goede baan te hebben. 

Binn’stad door de ogen van… Moh (Educatieklas) 
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http://www.opleidingbinnstad.nl/site/project-binnstad/archief-nieuwsbrief/
http://www.opleidingbinnstad.nl/site/wp-content/uploads/2011/10/Nieuwsbrief-Maart-2015.pdf
http://www.verus.nl/nieuws/de-ex-loverboy-vertelt-zijn-verhaal-burgerschap-op-het-alfa-college
http://www.opleidingbinnstad.nl

