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Zomervakantie! 
Het nieuwe schooljaar is van start gegaan! Onze leerlingen zijn al druk bezig met lessen volgen en sta-
gelopen, terwijl de jongeren van onze andere trajecten bezig zijn met sollicitatietraining met oog op uit-
stroom naar een BBL plek, bijbaantje of regulier werk.  

In de meeste groepen is nog ruimte voor nieuwe kandidaten. Elke dinsdagmiddag (13.15 – 14.00)  is er 
een voorlichting over alle trajecten waarbij ook begeleiders / ouders welkom zijn. Zie onze website en 
meld je aan. Jongeren kunnen zich ook rechtstreeks aanmelden. 

 
Cherissa was de allereerste leerling van onze vernieuwde Pre-Entree opleiding dit 
schooljaar! Zij ziet onze opleiding als een goede manier om extra ondersteuning te 
krijgen voordat ze na vier maanden (moment van studieadvies) kan doorstromen 
naar een reguliere Entreeopleiding, waar bijvoorbeeld geen jongerencoach is en ze 
zich alleen moet redden. Cherissa wil dan naar Terra Next om haar Entreeopleiding 
te voltooien, zodat ze daarna door kan stromen naar een opleiding dierverzorging. 
Dieren zijn namelijk haar grote passie en het is haar droom om uiteindelijk dieren-
artsassistente te worden. 

Binnenkort starten Cherissa en de andere leerlingen die net zijn begonnen met stage! Bij onze ver-
nieuwde Entreeopleiding krijgen de jongeren opdrachten ter voorbereiding op een stageplek, zodat zij 
goed beslagen ter ijs komen. Cherissa wil stagelopen bij een dierenspeciaalzaak in de stad, omdat dit 
goed aansluit bij de Entreeopleiding Groene detailhandel van Terra Next. 

Even kennismaken met… Cherissa (Pre-Entree) 

 
Met de start van het nieuwe schooljaar zijn er nog leerlingen die hun BBL op-
leiding zijn begonnen zonder een leer/werkplek. Haast is dus geboden! Jonge-
ren die hier sollicitatietraining en bemiddeling bij nodig hebben, zijn van harte 
welkom bij de Sollicitatieclub! Ook voor degenen die na het afronden van hun 
opleiding hebben genoten van een welverdiende vakantie en nu op zoek zijn 
naar regulier werk bieden wij onze expertise en hulp bij bemiddeling aan. 

Elke woensdagmiddag van 13.30-16.00 uur komen de jongeren bijeen voor sollicitatietraining onder lei-
ding van een ervaren jobcoach. Daarnaast is er een jongerencoach om de jongeren te ondersteunen 
met bijvoorbeeld het leren uitdrukken van motivatie. Ook is er een jobhunter en werken wij nauw samen 
met het accountteam WERK van de gemeente Groningen voor de bemiddeling. 

Interesse? Meld een jongere aan via onze website.  

Sollicitatieclub 

 
Michelle is een ambitieuze jongedame die zich onlangs bij Binn’stad heeft gemeld en sinds kort in onze 
Educatieklas zit. Zij heeft jarenlang in Egypte gewoond en is terug naar Nederland gekomen om hier 
verder te kunnen leren. Ze heeft van jongs af aan wel wat Nederlands gesproken, maar op dit moment is 
haar begrip van de Nederlandse taal (en hierdoor ook het rekenen) nog niet voldoende om meteen te 
starten op een reguliere mbo opleiding.  

Bij de Educatieklas gaat zij de komende tijd Nederlandse taal- en rekenlessen volgen en daarnaast 
doordeweeks elke middag stagelopen om de theorie meteen toe te passen in de praktijk. Als zij niveau 
2F (vereiste mbo opleiding niveau 2) behaalt kan ze bijvoorbeeld in februari instromen bij een mbo oplei-
ding naar keuze. 

Even kennismaken met… Michelle (Educatieklas) 

 
Wilt u onze nieuwe flyers ontvangen? Neem contact met ons op om door te geven 
welke trajecten voor uw organisatie interessant zijn en of u fysieke of digitale flyers 
wilt ontvangen. Een van onze medewerkers kan ook eens langskomen om in per-
soon iets te vertellen over wat Binn’stad voor uw organisatie kan betekenen. Mail 
naar leerhonk@opleidingbinnstad.nl of bel 050-3189449. 

Informatie 

http://www.opleidingbinnstad.nl/
http://www.twitter.com/binnstad
http://www.opleidingbinnstad.nl/sollicitatieclub/
https://www.facebook.com/Binnstad
mailto:leerhonk@opleidingbinnstad.nl


 
September is de leven lang lerenmaand! Om dit te vieren is er van 12 tot 23 september 
het Festival van het leren, een wereldwijd initiatief van UNESCO om leven lang leren te 
bevorderen. Het UWV organiseert in Groningen activiteiten in het gebouw aan het Harm 
Buiterplein (sociale dienst).Benno Stavenuiter zal op 20 september Binn’stad op het festival vertegen-
woordigen met een workshop solliciteren! Meer informatie? http://www.festivalvanhetleren.nl/  

Festival van het Leren 

 
… wij werkervaringsplekken bieden aan uitkeringsgerechtigden? Bekijk onze site voor meer informatie  

… jongeren vóór 1 oktober op reguliere (ROC) opleidingen moeten zijn ingeschreven? Wij hebben echter  
    flexibele instroom gedurende het hele schooljaar! 
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Wist u dat...? 

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!  

 
Hieronder enkele voorbeelden wat wij (tussen de bedrijven) nog meer doen… 

Afgelopen zomer kwam er een jongedame bij WIJ Beijum met een probleem: voor haar BBL opleiding 
had ze een laptop nodig, maar hiervoor had ze (nog) niet de financiële middelen. Vanuit het Jongeren-
punt heeft Binn’stad haar en haar werkgever geholpen om de juiste financiële regelingen op te zetten, 
waardoor deze jongedame én meer uren heeft gekregen én haar laptop vergoed kon krijgen. Jongeda-
me blij, werkgever blij en de ROC blij. 

Ook was er contact met ons opgenomen door (PGB) begeleiding voor een jongeman zonder startkwalifi-
catie die wel kwalificatieplichtig was. In het verleden had hij twee pogingen gedaan om een AKA diploma 
(niveau 1, tegenwoordig Entree) te behalen, maar dit was niet gelukt. Het schoolse viel hem te zwaar. 
Nu was het tijd om of te gaan werken (minimaal 12 uur per week) of toch een opleiding gaan volgen. Na 
alles door te hebben besproken heeft hij besloten zich aan te melden voor een Entreeopleiding, maar 
dan in BBL (leren en werken) in plaats van BOL. Dat is praktischer en sluit beter aan bij zijn karakter en 
persoonlijke situatie. Bovendien kan hij op deze manier economisch zelfstandig worden zodat hij met 
behulp van begeleiding op zichzelf kan gaan wonen. Ook is hij uitgenodigd voor de Sollicitatieclub om 
zijn cv op te stellen en te worden bemiddeld naar een BBL plek. 

Onlangs hebben we een jongedame gesproken die via de GKB naar ons was doorverwezen. Zij had nog 
geen startkwalificatie en werken was op dat moment vanwege haar gezondheid te belastend. Bij Binn-
stad heeft ze een oriënterend gesprek gehad over de mogelijkheden. Ze bleek duidelijk behoefte te heb-
ben aan structuur, ook wegens haar gezondheidsproblematiek, en zo is er een plan opgesteld om haar 
in het komende schooljaar weer terug op de rit te krijgen: ze gaat een traject volgen om aan haar ge-
zondheid en fysieke belastbaarheid te werken en kan daarna starten bij de Educatieklas van Binn’stad 
om aan haar schoolbaarheid te werken, zodat ze kan uitstromen naar een  niveau 2 opleiding. 

Heeft u ook vragen of wilt u een casus aan ons voorleggen? Neem contact op met ons via 050-3189449 
of kom eens langs. 

Succesverhalen! 

Opleiding Binn’stad 

 

Wegens succes is het Bijbanen Project verlengd! Tijdens de pilot hebben we vijftien jonge-

ren  geholpen aan een bijbaantje. De meesten zijn uitgestroomd naar de detailhandel of 

horeca en verdienen een leuk zakcentje bij! Tevens zien deze jongeren wat bepaalde be-

roepen inhouden, hoe het is om te werken met collega’s en krijgen een realistisch beeld 

van de arbeidsmarkt wat hen kan helpen bij het maken van de juiste keuze richting hun 

(vervolg)opleiding te maken.  

“Ik ben vrijdag bij het sollicitatiegesprek geweest en ze hebben besloten mij aan te nemen!

 Super bedankt de sollicitatietraining heeft erg geholpen.” -- jongere 

Bij Binn’stad hebben we een uitgebreid netwerk van bedrijven en organisaties in Groningen en een aantal van hen 

hebben al interesse getoond in ons Bijbanen Project. Zij willen onze doelgroep graag een kans geven. Volop kan-

sen dus, meld uw jongeren van 16 -19 jaar aan die graag een bijbaantje willen! 

Meer informatie kunt u op onze website vinden en jongeren kunnen ook meteen worden aangemeld.  

Bijbanen Project 

http://www.festivalvanhetleren.nl/
http://www.opleidingbinnstad.nl/opleidingbinnstad/werken/
http://www.opleidingbinnstad.nl/site/project-binnstad/archief-nieuwsbrief/
http://www.opleidingbinnstad.nl/bijbanen/

